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POVZETEK 

 

Diplomsko delo zajema različne načine ohranjanja kulturne dediščine s folklorno skupino. 

Predstavljen je način dela otroških folklornih skupin, kaj je njihov namen in kaj otroci s to 

dejavnostjo pridobijo. Iz literature sem povzela, kaj otroške folklorne skupine ohranjajo, 

opisani so plesi, pesmi, najbolj pogoste igre, izštevanke, otroška glasbila in kako je otrok vpet 

med praznike skozi leto. Osredotočila sem se na izvirno folklorno skupino iz Preddvora, 

predstavila preteklost delovanja folklornega društva in opisala Otroško folklorno sekcijo 

Preddvor.  

 

V empiričnem delu sem izvedla anketni vprašalnik od 3. do 5. razreda osnovne šole Matija 

Valjavca v Preddvoru. Želela sem ugotoviti, kako dobro učenci poznajo preteklost, šege in 

življenje ljudi v domačem kraju ter kakšno vlogo ima pri tem folklorna skupina, kako dobro 

učenci poznajo plese, pesmi, igre, izštevanke, glasbila in običaje iz Gorenjske oz. Preddvora. 

Odgovore učencev sem analizirala in jih grafično predstavila. 

 

Poleg tega sem za učence razredne stopnje osnovne šole Matija Valjavca pripravila nastop 

otroške folklorne skupine Preddvor z odrsko postavitvijo Jaz si bom šivanko kupil. S tem smo 

predstavili delo folklorne skupine in način poustvarjanja ljudskega izročila. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis captures different ways of preserving cultural heritage with a folk dance 

group. Manners of work with children's folk dance groups, their purpose and the idea what 

children might gain with this activity are introduced. It is divided carefully what children's 

folk dance groups preserve – dances, songs, the most frequent games, countingout rhymes, 

children's musical instruments are all described, and how a child is clamped among holidays 

throughout the year as well. I focused on the original folk dance group from Preddvor, past 

presented activities of folk association and besides that I described Children's folk dance 

section Preddvor closely. 

 

In empirical part I analysed filled in survey questionnaires from 3rd to 5th class of primary 

school Matija Valjavec Preddvor. I wanted to determine how well pupils know the past, 

customs and a life of people in their hometown and what is the part that folk dance group has 

at this. How well do pupils know dances, songs, games, countingout rhymes and customs of 

Preddvor and Gorenjska region in general? I analysed pupils' responses and I presented them 

graphically as well. 

  

Besides, with children's folk dance group Preddvor I have prepared the stage setting called »I 

will buy myself a sewing needle« for pupils of primary school Matija Valjavec.  
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1 UVOD 

 

Moje diplomsko delo je povezano tudi z mojim delom v prostem času. Najprej sem več let 

sama plesala v odrasli folklorni skupini, nato pa sem z leti prevzela tudi vodenje otroške 

folklorne skupine, kjer uživam v delu z otroki in mladino. V diplomskem delu bom 

obravnavala ljudsko izročilo, ki ga ohranjamo z otroki otroške folklorne skupine Preddvor. 

Izročilo naših prednikov ima izredni pomen v današnjem času, saj je del naše kulture in 

načina življenja. Ker večina ljudi misli, da je folklora le ples, bom predstavila, kaj vse sodi 

pod ta izraz. Zdi se mi pomembno, da folklorna skupina ohranja kulturno dediščino domačega 

kraja tudi tako, da otroke spodbuja k pozitivnemu odnosu do naše zapuščine. Otroci 

spoznavajo plese, pesmi in igre, ki so že večinoma pozabljeni, seznanijo se z ljudskimi 

glasbili, kako nanje igrati in jih sam izdelati. Nasploh naj v otroških skupinah ne bi bilo na 

odrih veliko plesa, temveč pretežno igra. V folklorni skupini je potrebno delati na tem, da 

otroci uživajo, da se zabavajo pri spoznavanju življenja otrok nekoč. Veliko poudarka dajemo 

tudi običajem iz preteklosti, čeprav se jih je do danes ohranilo le malo. Želimo obuditi 

praznike, ki so nekoliko pozabljeni.  

 

Vedno znova spoznavam, da čeprav se generacije menjajo, otrokova dejavnost prvotno izhaja 

iz druženja z ostalimi otroki in v teh stvareh tudi danes uživajo. V preteklosti so se otroci iz 

ene vasi družili skupaj od malih nog, danes pa je takšnega načina druženja vse manj. Vsak je 

v svojem domu z najnovejšo tehnologijo, s tem pa se izgublja socialni stik. Seveda je tudi 

nekoč med otroki prišlo do sporov, ko so se fantje pomerili med seboj, kdo je močnejši, 

večkrat so si pripisovali kakšne zbadljivke in zmerljivke, skupaj so delali in se kratkočasili z 

igrami na paši, včasih so tudi prepevali in izdelovali preprosta glasbila ter tako postali bolj 

povezani med seboj. Danes otroke povezuje predvsem šola, način življenja je hiter in delamo 

le tisto, kar je nujno, zato včasih zmanjka časa za preprosto igro in druženje.  

 

Preddvor ima bogato zgodovino in je bil eden prvih okolišev, ki je začel poustvarjati plese 

preteklosti in imel uspešno otroško folklorno skupino, zato si še danes prizadevamo ohraniti 

naslov izvirne folklorne skupine, ki pleše le plese iz okolice Preddvora.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 FOLKLORA 

 

Pri folklorni dejavnosti se srečujemo z več različnimi poimenovanji, ki pa večkrat niso 

pravilno uporabljena. Mentorji smo na različnih seminarjih deležni razlag posameznih 

pojmov. Čeprav nekateri izrazi še niso točno definirani, ali pa so neskladja med strokovnjaki, 

se moramo truditi, da jih poenotimo in v javnosti pravilno uporabljamo. Vsaj v strokovni in 

znanstveni rabi je potrebno zaradi jasnosti upoštevati pravilno jezikovno rabo posameznih 

besed. Sama beseda folklora pomeni znanje ljudstva, vso ljudsko duhovno kulturo in običaje, 

ki so še ohranjeni iz preteklosti in ne le ples. Tudi sama večkrat slišim, da nekdo pleše pri 

folklori, ampak pleše namreč pri folklorni skupini, folkloro pa poustvarja na odru.  Izraz 

folklornik oz. folklornica označuje osebo, ki pleše, poje, igra in je član folklorne skupine. V 

javnosti je vsekakor premalo uporabljena ali pa večkrat kar zamenjana s folkloristom, ki 

označuje znanstvenika, ki raziskuje folkloro. Včasih slišimo tudi izraz folklorec, ki je bil v 

devetdesetih letih predlagan za poimenovanje člana folklorne skupine, vendar ga ljudje niso 

sprejeli, nadomestili so ga s folklornikom.
1
 V Slovenskem etnološkem slovarju je zapisano, da 

se izraz folklorec oblikovno in pomensko ujema s pojmi pevec, igralec, plesalec.
2
  

 

Tudi glede oblačilne kulture je veliko nejasnosti, kaj je narodna noša in kaj folklorni kostum. 

Noša je izraz, ki označuje vse, kar je mogoče na človeku videti (obleka, nakit, frizura, ličenje, 

čevlji) in ima izrazito povezavo s kmetstvom oz. z narodom. Narodna noša pa označuje 

preobleko (kostum, uniformo), ki jo je sredi 19. stol. ob posebnih priložnostih začel nositi del 

slovensko zavednega meščanstva. Etnološki slovar označuje narodno nošo kot obleko, s 

katero so prebivalci izražali pripadnost domačemu kulturnemu izročilu in s tem slovenstvu.
3
 

Strokovno narodno nošo imenujejo pripadnostni kostum. Folklorni kostumi pa so preobleke 

folklornikov, s katerimi nastopajo na odru. Folklorni kostum mora biti čim bolj podoben 

obleki iz časa kot je tudi odrska predstavitev.
4
 

 

                                                 
1
 Bojan Knific: Folklornik 4. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (dalje: B. Knific, 

Folklornik 4), Ljubljana 2008, str. 6 – 7.   
2
 Angelos Baš: Slovenski etnološki leksikon (dalje: A. Baš: Slovenski etnološki leksikon), Ljubljana 2004, str. 131. 

3
 Prav tam, str. 357. 

4
 B. Knific: Folklornik 4, str. 6 – 7.  
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2. 1. 1 LJUDSKI PLESI 

 

Ljudski plesi so plesi, ki so za določeno obdobje značilni za širši krog prebivalstva. Izvirajo iz 

preteklosti in jih časovno ni mogoče natančno opredeliti, ali pa so bili zavestno prevzeti od 

drugod v nekem obdobju in so se ob različnih priložnostih širili naprej in spreminjali. Vsaka 

pokrajina je prilagajala plese tudi pokrajinskim značilnostim. Zato so tudi plesi, ki jih pleše 

Folklorno društvo Preddvor nekoliko drugačni od gorenjskih plesov. Večina plesov iz 

Preddvora je bila zapisana šele v zadnjem stoletju. Prej so se ohranjala z ustnim izročilom, 

zato je prišlo do nekaterih sprememb. Slovenski ljudski plesi so danes plesno izročilo, 

značilno za slovensko ozemlje vse do let pred drugo svetovno vojno. Plesi izvirajo večinoma s 

podeželja. To pa zato, ker je bilo v preteklosti večina slovenskega prebivalstva kmečkega 

stanu.
5 Plesi, ki jih izvajajo folklorne skupine na odru, pa so folklorni plesi, saj plešejo 

folklorizirane ljudske plese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Mirko Ramovš: Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, Dolenjska, Notranjska (dalje: M. 

Ramovš: Polka je ukazana), Ljubljana 1992, str. 7 – 8. 

Slika 1: Odrasla folklorna skupina Folklornega društva Preddvor s plesom kovtre šivat (foto: P. 

Logonder, 8. 2. 2012) 
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2. 1. 2 POUSTVARJANJE FOLKLORNIH SKUPIN 

 

Naloga folklornih skupin je, da poustvarjajo plesno izročilo, tako da je na odru čim bolje 

prikazano dejansko življenje v preteklosti. Otroške folklorne skupine ohranjajo poleg 

plesnega, godčevskega in pevskega izročila tudi otroške igre, različne vsebine, dogodke, ki so 

povezovali nekoč otroke. V programih, v katerih je interpretirano plesno, glasbeno in drugo 

izročilo, mora biti čim več ljudskosti, kar pomeni, da mora biti na odru čim bolje prikazan 

nekdanji način življenja kmečkega prebivalstva. Večina folklornih skupin se trudi, da bi 

poustvarjala plesno izročilo tako, da se le-to ne bi preveč oddaljevalo od izpričane podobe. 

Predvsem pa tako, da vanje ne vmešavajo sodobnih prvin, povzetih po tujih folklornih 

skupinah.
6  

 

Izvirna folklorna skupina 

 

Izvirnost pomeni tisto, čemur pripadamo z našimi koreninami, iz katerih naj bi zrasli 

pripadniki določene etnične, navadno s prostorom povezane skupnosti. Izvirnost se izraža v 

tistem, kar je domače, enkratno, dalj časa ohranjeno in nespremenljivo. Folklorne skupine 

oblikujejo podobo našega izročila, zato je izredno pomembno, kako izročilo interpretirajo in 

kako blizu je dejanski izvirnosti.
7

 

 

Dr. Bojan Knific je dejal, da je bil izraz izvirna skupina bolj v lokalni rabi konec 80. let. V  

preteklosti so se izvirne skupine imenovale skupine ljudi, ki niso potrebovale posebnih vaj, da 

so svoje plese pokazale javnosti. Plesali so plese, ki so se tudi sicer še izvajali v življenju. 

Kasneje pa so za izvirne skupine veljale tiste, ki so plesale plese svojega domačega kraja, 

plese, ki so jih naučili ljudje, ki so plesali v prvotnih izvirnih skupinah. To velja za folklorno 

skupino Preddvor. 

 

Poleg izvirnih skupin poznamo skupine, ki poustvarjajo izročilo vseh območij Slovenije. Teh 

je v današnjem času večina. Na seminarju za vodje otroških folklornih skupin so dr. Knific in 

drugi slovenski folkloristi potrdili, da je proces spreminjanja izvirne folklorne skupine v 

                                                 
6
 Bojan Knific, O izvirnosti, avtohtonosti, nepotvorjenosti … (v: Folklornik 6. Glasilo Javnega sklada Republike 

Slovenije za kulturne dejavnosti), Ljubljana 2010, str. 6 – 7. 
7
 Prav tam. 
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skupino, ki pleše plese vseh slovenskih pokrajin, v veliko škodo folklorni dejavnosti, ker so 

značilnosti pokrajin zelo raznolike in se jim plesalci težko približamo, če nismo domačini.  S 

tega vidika so zato redke izvirne folklorne skupine v Sloveniji zelo spoštovane.  Na žalost pa 

so spoštovane le s strani folklornih strokovnjakov, manj pa s strani javnosti, saj se take 

skupine javnosti, zaradi ponavljajočega se programa, zdijo neproduktivne. Ljudje se 

sprašujejo, zakaj v svoj program ne umestijo česa novega. Folklorna skupina Preddvor je 

ostala vse od začetka delovanja izvirna in pleše izključno plese iz okolice Preddvora in ne iz 

drugih pokrajin. 

 

»V zadnjem času pa se pojavlja tudi vse več dvomov o izvirnosti preddvorskih in tržiških 

plesov.« je dejal dr. Bojan Knific. V letih 1951 in 1954 je Tončka Marolt zapisala plese, ki so 

se plesali na območju občine Tržič in danes veljajo za tržiške, vendar so bili plesi, ki jih je 

zapisala že folklorizirani. Plese je zapisovalki pokazala folklorna skupina, ki jo je vodil Franc 

Uršič iz Kranja. Bil je eden tistih, ki je poznal vse plese med ljudmi na podeželju pred prvo 

svetovno vojno. Učil je folklornike v Tržiču, na Primskovem v Kranju in v Preddvoru. Torej 

gre za plese, ki so značilni po celi Gorenjski, vendar imajo svoje posebnosti. 

 

 

2. 1. 3 DELOVANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 

 

Pri folklornih skupinah se spodbuja poustvarjanje otroškega izročila v odrskih postavitvah in 

poustvarjanje odraslih, ki pa mora biti ustrezno prilagojeno otrokovim psihofizičnim 

zmožnostim in načelom poustvarjanja izročila 

v otroških folklornih skupinah. Strokovni 

spremljevalci vrednotijo delo posamezne 

skupine glede na to, katere prvine so v 

predstavitev vključene. Čeprav je prvin, ki se 

vrednotijo, več, ni pomembno, da so vse 

vedno vključene. Tudi sama sem mnenja, da 

je veliko bolj pomembno, da tisto, kar otroci 

na odru predstavljajo, ni prezahtevno, in da 

ob tem uživajo.  

 

Slika 2: Odrska postavitev otroške plesne skupine Krog iz 

Maribora (foto: B. Knific, Folklornik 2,  str.  84) 
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Tako se torej podrobneje opazuje plesni program, pevski program, instrumentalno-glasbeni 

program, odrsko igro, kostumsko podobo in rekvizite.
8
  

 

 

Plesni program 

Pri sestavi plesnega programa je potrebno spodbujati ustrezno prilagajanje plesov odraslih in 

primernosti izbora glede na celoto odrske postavitve. Pri izvedbi plesnega programa se 

upošteva enotnost izvedbe celotne skupine, nespreminjanje plesov, obvladovanje prostora in 

doživljanje plesa.
9
 Po mnenju dr. Knifica se mentorjem večkrat dogaja, da segajo po 

prezahtevnih plesih, ker mislijo, da bodo s tem pokazali občinstvu, kaj vse njihova skupina 

zmore. Običajno takšnih plesov otroci ne zmorejo izvesti ne ritmično in ne melodično 

pravilno, kaj šele sproščeno kot bi otrokom ustrezalo. Tudi strokovnjaki ocenjujejo pravilnost 

izvedbe, ne težavnost korakov. 

 

 

Pevski program 

Pomembna je izbira ljudskih pesmi, ki vsebinsko podkrepijo celotno odrsko postavitev in 

imajo ustrezen intonančni obseg glede na sestav skupine. Pri izvedbi se spodbuja intonančno 

točnost, odločno petje ter upoštevanje najosnovnejših značilnosti ljudskega petja. Pri 

vrtčevskih skupinah in skupinah z mlajšimi otroki je petje enoglasno, pri starejših skupinah pa 

dvo- in večglasno, odvisno od sposobnosti otrok. Manj primerno je petje ob glasbeni 

spremljavi, razen tam, kjer je to upravičeno z izročilom (npr. petje ob plesu …).
10

 

 

 

Instrumentalno-glasbeni program 

Pri sestavi instrumentalnega programa je pomembna umestitev godcev v program in izbor 

ustreznih viž. Spodbuja se dobra izvedba, ki podkrepi ples in celoten program. Pri tem se 

vedno bolj spodbuja učenje »po posluhu«, neposredno od ljudskih godcev ali pa vsaj preko 

zvočnih posnetkov, ki dajo drugačno sliko igranja kot le učenje preko not.
11

 

 

                                                 
8
 Bojan Knific: Folklornik 5. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (dalje: B. Knific: 

Folklornik 5), Ljubljana 2009, str. 6 – 7. 
9
 Prav tam, str. 71 – 73. 

10
 Prav tam, str. 73. 

11
 Prav tam, str. 57. 
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Odrska igra 

Program na odru mora vključevati tudi primerno besedilo. 

To so predvsem izštevanke, posmehljivke, besedne igre …, 

ki so ustrezno zlite s celoto in jih ne sme biti preveč, kot le 

toliko, da se bolje razume celoto ali pri prikazu izbrane igre. 

Otroci morajo govoriti glasno in razumljivo, odrsko igranje 

pa mora biti prepričljivo pri vseh, ne le tistih, ki imajo večje 

vloge.
12

 Sama to dosežem z večkratnim ponavljanjem 

odrske postavitve in doslednostjo, da se otroci na odru 

počutijo samozavestne. 

 

Kostumska podoba 

Pri oblačenju se uporablja kostume, ki so časovno, 

družbeno, krajevno in funkcijsko usklajeni s programom, ki 

ga folklorna skupina v njih izvaja. Folklorni kostumi morajo 

biti izdelani iz ustreznih materialov, iz tkanin in barv, ki se 

čim bolj približujejo virom. Prav tako morajo biti ustrezno 

krojeni, otroci pa morajo kazati primeren odnos do odrske 

preobleke. Vsekakor pa je treba uskladiti tudi obutev in pričeske.
13

 Folklorni kostumi Otroške 

folklorne sekcije Preddvor so po mnenju strokovnjakov ustrezno krojeni, prav tako se držimo, 

da so frizure otrok čim bolj blizu izvirnim. Dekleta upoštevajo, da nakit in lakiranje nohtov 

niso primerni za predstavljanje kulturne dediščine na odru.  

 

Rekviziti 

Na odru se je potrebno izogibati pretirani uporabi rekvizitov, saj motijo celoten program. 

Vključevati je potrebno le nujne predmete, ki služijo k razumevanju celotnega programa. 

Najbolj se odsvetuje vključevanje rekvizitov, ki so na odru bolj za sceno kot uporabo. Če pa 

so rekviziti že vključeni, se morajo skladati z ostalimi prvinami v odrski postavitvi. Torej, če 

se odločimo uporabiti rekvizit, se moramo zavedati, da je uporabljen v celotnem programu, 

npr. robci, niti, palice, kamenčki, vrvi, metla, punčka … Razmišljati je potrebno, ali je 

njegova uporaba nujna na odru, ali je zgolj namenjena bolj doživeti sceni. Torej vedra, šopki 

                                                 
12

 Prav tam, str. 21 – 25. 
13

 Prav tam, str. 21 – 25. 

Slika 3: Kostumska podoba deklice 

(foto: P. Logonder, 21. 4. 2012) 
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rož, prti … običajno niso primerni, veliko bolje je, da se le nakažejo. Ko dajemo rekvizite na 

oder, se moramo zavedati tudi iz katerega časa predstavljamo plesni program, da so le-ti tudi 

časovno ustrezni.
14

 

 

 

2. 1. 4 POMEN UKVARJANJA OTROK S FOLKLORNO DEJAVNOSTJO 

 

Otroški ljudski plesi in igre so pomemben del kulturne zapuščine vsakega naroda, čeprav se 

otroci vključujejo v folklorne skupine zaradi lastne želje, je pomembno, da jih starši pri tem 

spodbujajo in jim prav tako privzgajajo pozitiven odnos do preteklosti. V folklornih skupinah 

se otroci lahko že zgodaj seznanijo s poustvarjanjem kulturne dediščine in spoznajo 

zgodovino svojega naroda, ki jim daje možnost primerjave življenja nekoč in danes.  

 

Poustvarjanje plesov, iger in običajev je pomembno za celoten telesni in duševni razvoj 

otroka nasploh v času primarne in sekundarne socializacije, saj daje možnost, da bodo otroci 

pridobljeno znanje in odnos do kulturne zapuščine prenašali tudi na svoje potomce. 

Pomemben razlog ukvarjanja s folklorno dejavnostjo je tudi poudarek na aktivnem 

preživljanju prostega časa, ki naj bi ga otroci preživeli stran od sodobnih naprav. V folklorni 

skupini se otroci srečajo z medsebojno interakcijo in telesno aktivnostjo, ki je v današnjem 

času zelo pomembna za otrokov celostni razvoj. Poleg spoznavanja plesnega izročila pa se 

otroci v skupini vrstnikov priučijo pomembnih stvari za življenje – delo v skupini, 

prilagajanje, sodelovanje in disciplino.
15

 Ravno to smo dosegli na letošnjem folklornem 

taboru v Trilobitu, ki se ga je udeležila preddvorska otroška folklorna skupina. Čeprav je bilo 

delo čez dan dokaj naporno, so otroci uživali in se veliko bolj povezali med sabo kot le na 

tedenskih vajah.  

 

Načela ukvarjanja s folklorno dejavnostjo: 

- otrok mora imeti v skupini možnost razvijanja različnih sposobnosti, še posebej pa je 

potrebno skrbeti za vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskih odnosov v skupini in zunaj nje; 

                                                 
14

 http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/prireditve/uvod_prireditve_folklora.htm, 10. 3. 2012. 
15

 B. Knific: Folklornik 5, str. 124 – 126. 

http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/prireditve/uvod_prireditve_folklora.htm
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- osvajati mora osnovne prvine ljudskih rajalnih in gibalnih iger; 

- otrok naj spoznava otroška ljudska glasbila in zvočila; 

- otrok naj razvija ritmični in glasbeni posluh; 

- otrok naj spoznava oblačilni videz otrok v preteklosti; 

- spoznava naj različne šege in navade; 

- najpomembnejše pa je spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji, uporabi 

sredstev in prostora.
16

 

 

To so načela, ki jih s somentorjem poskušava realizirati v otroški folklorni skupini. Ker vsako 

leto v skupino pridejo novi člani, starejši člani marsikaj pozabijo ali pa so izvedeli kaj novega, 

se način dela vsakoletno ne spreminja veliko. Lažje in bolj kvalitetno delaš, če si že na 

začetku leta zastaviš cilje, ki jih želiš doseči z otroki.  

 

 

2. 2 PLESI  

Na Slovenskem se je največ plesalo na svatbah in v času pustnih dni, druge priložnosti pa so 

bili ljudski in cerkveni prazniki ali pa med tednom po končanem skupnem delu. Plesna 

prepoved je veljala v času posta in adventa. Najstarejši plesi so zelo preprosti, njihovi gibi so 

hoja, tek, poskakovanje, ki se med seboj poljubno prepletajo. Plesalci plešejo sami ali v večji 

skupini, ki v sklenjeni vrsti lahko oblikujejo kačo ali polža. Med najstarejše plese sodijo tisti, 

katerih bistvena sestavina je most (obok visoko dvignjenih sklenjenih rok dveh plesalcev).
17

   

Prvi parni ples je štajeriš ali štajriš in je o njem pisal že Janez Vajkard Valvasor, čeprav samih 

korakov ne opisuje, lahko iz zapisov le sklepamo. Valvasor je v 6. knjigi opisoval jezik, nošo 

in navade Gorenjcev. Valvasorja zanimajo okoliščine plesa, kje je bilo plesišče, koliko časa je 

ples trajal, kako je potekal odkup plesnih pravic in prodaja plesa in kako se je odvijala plesna 

zabava nasploh. Mnogo je tudi podatkov o godcih, glasbilih in o neprijetnih posledicah, ki so 

včasih sledili po plesu.
18

 Vsi drugi plesi pa so mlajšega izvora, večinoma iz 18. in 19. stoletja. 

                                                 
16

 Mirjam Štrukelj, Folklorna skupina in ljudsko izročilo v vrtcih (v: Folklornik 3. Glasilo Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti), Ljubljana 2007, str. 47 – 48. 
17

 Mirko Ramovš: Ljudski plesi. Ljubljana 1981, str. 1 – 4. 
18

 Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske. Ljubljana 1994, str. 113 – 120. 
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Danes na Slovenskem največ plešejo polko, katere izvor je dokazan šele v 19. stoletju, vendar 

se je hitro razširila in izpodrinila starejše plese.
19

  

Otroški plesi se bistveno ločujejo od plesov odraslih, čeprav je njihovo izročilo nastajalo ob 

njihovem posnemanju. Otroško plesno izročilo obsega preproste rajalne igre, ki so jih 

večinoma izvajali v krogu, polkrogu ali vrsti. Tako kot v preteklosti še danes otroci ustvarjajo 

brez posebnih spodbud.
20

 To večkrat opazujem tudi na vajah, ko otroci ob prostem igranju na 

harmoniko plešejo in se zabavajo. Mlajši otroci se primejo v krog in tečejo po krogu, starejši 

pa se že preizkušajo v parnih plesih. Pri tem se jasno vidi, koliko so otroci plesno sposobni, da 

pri tem uživajo. 

 

2. 2. 1 OPIS PLESOV 

 

Otroci v zgodovini niso nikoli plesali takšnih plesov kot so jih plesali odrasli, ampak so 

odrasle le posnemali, plesom pa prilagodili držo in korake. Prav tako imajo mentorji otroških 

folklornih skupin dokaj odprto pot pri postavitvi plesa na oder. Bistvo je, da vzorci plesa 

ostanejo enaki, da otroci enotno in ritmično pravilno izvedejo korake. Otroška folklorna 

skupina v Preddvoru poustvarja plese, ki so se nekoč plesali v Preddvoru. To so rašpla, 

popokana, požugana, mlinarska, zibenšrit, kovtre šivat. Popokana je ples, o katerem ne 

najdemo zapisa v literaturi, v Preddvoru se je ohranil z ustnim izročilom. 

 

Rašpla 

Otroci se razporedijo v pare, primejo se za spuščene roke, obrnjeni so drug proti drugemu. Ob 

glasbeni spremljavi odskakujejo na mestu.
21

 Najprej desna noga naprej, nato leva in zopet 

desna. Nato leva, desna, leva po melodiji. Pomembno je, da plesalci odskakujejo po celem 

stopalu. Za najmlajše lahko ples tudi prilagodimo, tako da ne skačejo, ampak z rokami vlečejo 

enkrat naprej desna roka, drugič leva. 

                                                 
19

 Mirko Ramovš: Ljudski plesi. Ljubljana 1981, str. 1 – 4. 
20

 Branko Fuchs: Ljudski plesi v osnovni šoli. Priročnik za učitelje, mentorje in vaditelje (dalje: B. Fuchs: Ljudski 
plesi v osnovni šoli), Ljubljana 2004, str. 11. 
21

 Prav tam, str. 21. 
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Popokana 

Otroci se razporedijo v pare, eden nasproti drugega. Najprej vsak od para istočasno naredi 

obrat okoli svoje osi, nato ploskne enkrat spredaj, drugič zadaj in trikrat skupaj s soplesalcem. 

Vse skupaj se še enkrat ponovi in sledi pocincana polka ali vrtenica pri kateri se par lahko drži 

na različne načine. Odvisno od starosti in sposobnosti. 

Požugana 

Pari so zopet razvrščeni po krogu nasproti drug drugega. V prvem delu plesalec in plesalka, ki 

si prostih rok stojita nasproti, najprej naredita dvakrat po tri potrke na mestu (lahko najprej 

samo z desno, drugič z levo, lahko izmenično desna, leva, desna), nato si požugata z desno in 

levo roko ter se vsak zase v štirih korakih enkrat zavrtita na mestu. Ko prvi del ponovita, se v 

drugem primeta in zaplešeta polko ali vrtenico na različne načine.
22

  

Mlinarska 

Ples se pleše po krogu v parih. Plesalec in plesalka napravita tri bočne korake s prikorakom po 

krogu v desno in hkrati v višini prsi krožita s sklenjenimi rokami, kot bi posnemala vrtenje 

mlinskega kolesa. Po tretjem bočnem koraku, pri katerem se neobtežena noga ne priključi 

ampak ostane v razkoraku, dvakrat vsak zase ploskneta.
23

 Pri tem zapojeta: »Ob bistrem 

potočku je mlin cin, cin.« Vse skupaj ponovita po krogu v levo in zapojeta: »A jaz sem pa 

mlinarjev sin cin, cin.« Pri drugem delu kitice (… ko mlinček ropoče in voda šumlja, srce mi 

veselo igra.) dekle poklekne in dvigne desno roko, fant jo prime in hodi okrog nje. Pri 

ponovitvi pa obrne smer. 

Zibenšrit 

Pari plešejo poljubno po plesišču. V prvem delu plesa plešejo sedem bočnih korakov v levo in 

sedem korakov v desno, v drugem delu pa tri v levo in tri v desno ter na koncu štirikoračni 

obrat v levo. V drugem delu se ponovi. Nato se celoten ples pleše še enkrat, za njim pa sledi 

vrtenica poljubne drže.
24

  

                                                 
22

 M. Ramovš: Polka je ukazana, str. 273. 
23

 B. Fuchs: Ljudski plesi v osnovni šoli, str. 33. 
24

 Prav tam, str. 25. 
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Kovtre šivat 

Poljubno število parov se postavi v kolono v smeri hoje in dvigne sklenjeni roki v most. 

Zadnji par začne in steče naprej pod mostom sklenjenih rok prednjih parov. Ko priteče na 

začetek, se ustavi in dvigne sklenjeni  roki v most. Tako naredi tudi vsak naslednji par, ki se 

znajde na repu kolone. Na ta način se most stalno obnavlja, kolona pa se počasi premika 

naprej.
25

  

 

2. 2. 2 PLESNE IGRE 

 

V literaturi razlike med plesom in plesnimi igrami ne najdemo, vendar je prvotni namen 

plesne igre zabava. Če povzamem besede Tomaža Simentigerja, je ples lahko tudi samo 

pozibavanje na mestu. Ples je vsako gibanje ob glasbi. Dr. Knific trdi, da plesne igre vsekakor 

so način plesanja, vsak ples pa ni plesna igra. 

Igre, ki otroke zelo zabavajo so plesne igre. Nekatere so bolj zahtevne in so primerne za bolj 

sposobne plesalce, kot so zvezda in igra s klobuki. V Preddvoru zvezdo pleše parno število 

fantov, ki se premikajo po krogu, na določen znak se vsak parni spusti in obvisi na rokah 

neparnih, z nogami v sredini pa se dotika ostalih. Pri klobukih si fantje istočasno menjajo 

klobuk z glave na sosedovo glavo. Kdor se zmoti, izpade.  

Lažje so igre z nadštevilnim plesalcem, kjer eden od plesalcev vedno ostane brez para. Za 

kazen pleše z metlo ali pa izpade iz igre. Za mlajše so primerne tudi igre z izbiranjem 

soplesalca, kjer eden od sodelujočih izbira soplesalca s pomočjo blazine, ogledala ali stola.
26

  

Vse te plesne igre plešemo tudi v Preddvoru, le da plesa s klobuki in zvezdo danes ne pleše 

otroška skupina ampak le odrasla. Otroška folklorna skupina nima primernih kostumov s 

klobuki, zato te plesne igre ne izvaja. 

 

 

 

                                                 
25

 M. Ramovš: Polka je ukazana, str. 84. 
26

 Prav tam, str. 31. 
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2. 3 LJUDSKE PESMI 

Ljudske pesmi so večinoma napisane v narečju, le nekatere so v knjižnem jeziku. Besedilo 

iste pesmi je mnogokrat od kraja do kraja spremenjeno in dobiva pokrajinske posebnosti. Med 

otroške ljudske pesmi štejemo tiste, ki jih otroci sami pojejo ali pojoče recitirajo in tudi tiste, 

ki jih pojejo ali govorijo odrasli (npr. uspavanke, zazibalke, igrice s prsti …). Vsebina 

otroških pesmi je odvisna od okolja, v katerem otrok odrašča. Otroške pesmi so običajno 

kratke, vsebinsko in glasbeno pa preproste. Melodije teh pesmi sestavlja le nekaj tonov. 

Otroške pesmi so dostikrat le igrivo rimanje besed, oponašanje raznih glasov (živalskih in 

drugih), nagajivo spreminjanje besed, posmehovanje osebam zaradi njihovih imen in lastnosti. 

Včasih govorijo o vremenu, o dogodivščinah na paši in doma, o vsem, s čimer se otrok 

srečuje.
27

  

Z otroško folklorno skupino v Preddvoru prepevamo slovenske ljudske pesmi. Učenje poteka 

ustno, z večkratnim ponavljanjem. Kot je bilo značilno za preteklost, tudi fantje in dekleta 

danes navadno pojejo posebej. Držimo se načela, da fant ali dekle, ki je pevsko bolj stabilen, 

začne peti pesem naprej, ostali se mu pridružijo kasneje. Ena od značilnosti ljudskega petja je, 

da niso začeli peti hkrati. Prav tako se učimo tudi večglasnega petja, večinoma petja v tercah. 

 

2. 4 OTROŠKE IGRE  

 

Igra vsako otroštvo obogati in mu da poseben pečat. O tem, kako pomembna je za otroka igra 

z vrstniki, je veliko govorila ga. Nežka Lubej na seminarju za vodje otroških folklornih 

skupin. Otroci se igrajo skupaj, starejši so bolj spretni in pomagajo mlajšim, vsak uporabi 

svojo domišljijo, skupaj se učijo improvizacije, sodelovanja in se hkrati zabavajo. V 

preteklosti so otroci večino časa preživeli skupaj na vasi in se tako resnično navezali drug na 

drugega, danes pa je to drugače, saj računalniške igrice in televizija otroku ne omogočajo, da 

bi se družil s svojimi vrstniki. Pomembno je, da otrokom kljub drugačnem času predstavimo 

igre preko različnih dejavnosti.  

 

                                                 
27

 Andreja Marin: Ljudsko izročilo v otroških pesmih na Gorenjskem. Diplomsko delo, Ljubljana 1998, str. 9. 
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Na vajah folklore opažam, da otroci v skupinskih igrah zelo uživajo. Mlajši se igrajo brez 

posebnih spodbud, med odmori lovijo drug drugega, dregajo starejše otroke, da bi se zmenili 

zanje. Otrokom zadnje triade osnovne šole se igre običajno zdijo nesmiselne in večkrat mlajše 

pripravijo, da naredijo kakšno neumnost. Vse to je pristno in način zabave otrok. Največ tega 

se opazi med prostim časom in izletih. 

  

 

2. 4. 1 IZŠTEVANKE 

 

Pred začetkom igre se z izštevanko določi vodjo igre, oziroma tistega, ki igro začne, npr. prvi 

lovi, prvi miži, prvi izbira … Otroci se morajo postaviti eden zraven drugega, najbolje v krog 

in določijo tistega, ki izšteva. Ob vsakem zlogu s prstom pokaže ali se dotakne enega otroka. 

Tisti, na katerega pade zadnji zlog izštevanke, je izštet in izpade iz kroga. Kdor pa zadnji 

ostane v krogu, začne igro. Lahko pa igro začne tudi tisti, ki je prvi izštet. Otroci po želji 

lahko spreminjajo besedila izštevank. Izštevanke so po različnih krajih drugače zapisane in 

vsaka skupina otrok jih nekoliko spreminja. Na vsaki vaji se gremo z otroki tudi igre. Ko se 

določi nekoga, ki bo izšteval, običajno na začetku leta izbirajo vsi izštevanko An ban, pet 

podgan, le redki poznajo tudi druge. Izštevanke veljajo kot zanimivo izročilo otrok vsakega 

slovenskega kraja, saj otroci včasih v izštevanke vključujejo tudi ljudi ali druge posebnosti 

kraja. Po izkušnjah vidim, da so pri tem vsekakor bolj ustvarjalni mlajši otroci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Tabor v Trilobitu: Otroška folklorna sekcija Preddvor pri  igri rinčice talati (foto: P. Logonder, 3. 3. 

2012) 
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Primeri izštevank: 

 

An ban, pet podgan, štiri miši, v uh me piši, vija, vaja, ven! 

 

Ekate pekate cukate me, abe fabe domine, ektrum pektrum kufr štruc, kvinte kvante enga fuč. 

 

Ena, dve – kam pa gre? Tri, štir' – po krompir. Pet, šest – krape jest'. Sedem, osem – lepo 

prosim. Devet, deset – v nebesa vzet'. 

 

Anka banka pomaranka v prvi klopici sedi in napiše črko i. Gori, doli, naokoli, vija vaja ven.  

 

Janez Banez 'z Ribnice dela lonce, pisk'rce. Žgančki, žgančki, dobra jed, boljše nima celi svet. 

 

Eci, peci, pec, ti si mali zec, ti si mala prepelica, eci, peci, pec. 

 

En kolo po cesti gre, guma poči, on poskoči, vija vaja ven. 

 

Ti si mačka, jaz sem miš, jaz bom bežal, ti loviš! 
28

 

 

 

2. 4. 2 ZMERLJIVKE IN ZBADLJIVKE 

 

Zmerljivke in zbadljivke so del otroške ustvarjalnosti in se tako kot mnoge pesmi prenašajo iz 

roda v rod. Otroci jih ne uporabljajo z namenom, da bi se žalili in zmerjali, ampak jih 

uporabljajo, ker se ob njih zabavajo. Ker so zmerljivke kratke, njihova vsebina pa zanimiva, 

se jih otroci hitro naučijo. Zbadljivke pa si pripisujejo iz hudomušnosti, da se lahko 

nasmejijo.
29

 

 

 

 

                                                 
28

 Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek: Ali je kaj trden most: najlepše igre iz otroške zakladnice (dalje: D. Kunaver 
in B. Lipovšek: Ali je kaj trden most), Ljubljana 2006,  str. 1. 
29

 Bojan Knific, Izštevanke in zbadljivke (v: Folklornik 2. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti), Ljubljana 2006, str. 38. 
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Primeri zmerljivk: 

 

Šavsova dva,                                      Od Luž do Olševka, 

sta vstrižena oba,                                do bel'ga Češnevka, 

kә nimata vas (las),                             ni lepših deklet 

nә smeta na vas.                                  k't je Mihčovәh pet. 

 

Ciril in Metod                                     En cigan po cesti gre, 

sta jedla piškot,                                   čik pobere, dober je. 

piškota ni b'lo,                                     Mali bi ga tudi rad 

sta pila vodo.                                       pa ga nima kje pobrat!
30

 

 

Primeri zbadljivk: 

 

Joža, Joža, rad dekline boža. 

Ana podgana. 

Peter, Peter, 'ma hlače na veter. 

Miha mož, prda boš, bolj boš prda, bolj boš smrda. 

Tone, mone, koza rep, črne hlače, pisan drek.
31

 

 

 

2. 4. 3 SKUPINSKE IGRE  

 

Najpogostejše skupinske igre, ki so se jih otroci igrali nekoč, so različni načini lovljenja in 

skrivanje. Poznamo pa bolj specifične igre, primerne za različne prostore, čas, število in 

starost otrok. Na prostem se otroci lahko igrajo ravbarje in žandarje; škarjice brusiti; dobim 

naravnost – podam navzkriž; rinčice talati; kipe; rihtarja biti; divjega moža; kdo se boji črnega 

moža; gospoda kapucinarja; gnilo jajce; gospodična, koliko je ura; ali je kaj trden most; 

zemljo krasti; buče krasti; gospodarja ni doma; ribiče; slepe miši; šepasto lisico; mačke in 

miši; petelinji boj; kovtre šivati; tehtnico; samokolnico. Kadar pa so napočili deževni dnevi, 

so bile na vrsti druge igre: leti, leti, leti; telefonček; številke se iti; barve se iti; ploskanje; kako 

                                                 
30

 Prav tam,  str. 41. 
31

 Nežka Lubej: Pikapolonica, hvala za zlato kolo! Otroške igre in plesi, Maribor 1997, str. 37. 
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daleč je, igre z nitjo … Veliko iger je povezanih tudi s predmeti, ki so jih otroci dobili v 

naravi. To so igre s kamni, npr. kamenčkanje; kozo zbijati; balinanje s kamni in več vrst 

ristancev in drugih labirintov. Obstajajo tudi igre z vrvjo, ki so jo otroci včasih nadomestili s 

kakšno šibo ali srobotom. Otroci vrv preskakujejo, hodijo pod njo ali pa na različne načine 

skačejo s kolebnico, s tem pa razvijajo spretnost.
32

  

 

 

2. 4. 4 IGRE ODRASLIH Z OTROKI 

 

Med te igre spadajo igre za najmlajše otroke. Največkrat se jih igrata dva igralca, eden od 

staršev ali starejši z mlajšim otrokom. Vsebuje ritmizirano besedilo, ki se včasih tudi zapoje, 

zraven pa spada še predpisan gib ali celo gledališka igra.
33

 Ga. Nežka Lubej večkrat poudarja, 

da nekoč starši svojih otrok niso toliko ljubkovali kot danes in je pri takšnih igrah prišlo do 

edinega fizičnega dotika, ki je bil pozitivno čustveno obarvan s strani obeh igralcev. To so 

igre z otrokovim telesom od glave do nog. Igre s posameznimi deli telesa, ki otroke zabavajo. 

Igra je bil način izkazovanja ljubezni staršev do svojih otrok. 

 

 

2. 4. 5 PETE IGRE 

 

Pete igre so povezane igre, kjer otroci tudi prepevajo. Navadno je to preprosto besedilo, ki se 

večkrat ponavlja ali pa sledi kot odgovor in vprašanje, ki je zapeto. Pete igre so lahko v obliki 

zvijanja kače ali polža in medtem prepevanje pesmi (npr. Izidor ovčice pasel), Igra Potujemo 

v Jeruzalem, kjer se osrednji krog manjša z izbiranjem. Na podoben način je tudi otroško 

rajanje v krogu. Ringa-raja je zelo stara pesem, ki jo prepevajo že najmlajši otroci. Prav tako 

se v krogu poje tudi pesem Tri ptičice in Bela, bela lilija. Peta igra, povezana z odgovori in 

vprašanji je tista, kjer dve skupini hodita druga proti drugi, pri tem pa se poje pesem Prišla 

majka s kolodvora ali Jaz si bom šivanko kupil. Zelo priljubljene so tudi druge, npr. Abraham 

ima sedem sinov.
34

  

                                                 
32

 D. Kunaver in B. Lipovšek: Ali je kaj trden most, str. 1 – 40.  
33

 Igor Cvetko: Najmanjše igre na Slovenskem,  Radovljica 2000, str. 129. 
34

 Irena Benedičič: Otroški ljudski plesi in igre. Diplomsko delo, Ljubljana 2003,  str. 9 – 14. 
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2. 5 OTROŠKA GLASBILA 

 

2. 5. 1 GODČEVSKI SESTAV V FOLKLORNI SKUPINI 

 

Otroška folklorna skupina potrebuje glasbeno spremljavo. Največkrat je to harmonikar, 

ponekod pa plesalce in plesalke spremljajo tudi godčevske skupine. Pomembno je, da so 

harmonikar in drugi glasbeni spremljevalci enake starosti kot plesalci. V prvem triletju 

godčevska skupina lahko uporablja otroške zvočne igrače: pokalico, klopotec, ropotuljo, 

kamne, les, orehove lupine, žlice, orodja, ragljo. Prednost imajo naravni materiali. Nekatera 

preprosta glasbila lahko napravijo otroci sami, na primer piščali, nunalce in ritmična glasbila 

(bas, boben).
35

 V drugem triletju lahko priključimo melodične inštrumente: harmoniko, 

violino, klarinet ali lončeni bas. V tretjem triletju pa lahko skupino sestavimo iz večjega 

števila godcev, ki igrajo isto glasbilo.
36

 Največkrat je težava otroških folklornih skupin, ker 

nimajo na voljo godcev, razen harmonikarja. Za otroške zvočne igrače pa mora tudi otrok 

imeti dober posluh in običajno je to dober plesalec. Dobrega plesalca pa se težko žrtvuje za 

igranje na glasbilo. 

 

                                                 
35

 B. Fuchs: Ljudski plesi v osnovni šoli, str. 124. 
36

 Prav tam. 

Slika 5: Ringa, ringa raja leta 1955 (povzeto s spleta: 

http://www.lovrenc.si/forum/viewtopic.php?id=5554&p=83, 2. 

5. 2012) 

http://www.lovrenc.si/forum/viewtopic.php?id=5554&p=83
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Godčevstvo je po navadi stvar moških. Ženske, ki bi igrale na kakšen inštrument kot ljudski 

godci, so bolj izjeme.
37

 Splošno velja tudi pravilo, da ni vsak, ki igra glasbilo tudi ljudski 

godec. Za ljudskega godca velja tisti, ki igra preprosto glasbilo, za katerega ne potrebuje 

glasbene šole. Običajno se moški z godčevstvom ukvarjajo za zabavo, sprostitev, nastopajo za 

glasbeno spremljavo pri plesu.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 5. 2 OPIS GLASBIL 

 

Harmonika 

Harmonika po nastanku spada med najmlajša ljudska glasbila, 

po razširjenosti pa je med prvimi. V naše kraje je prišla v drugi 

polovici 19. stoletja, v stotih letih pa je prodrla v vse evropske 

dežele in ponekod izpodrinila tudi vsa godčevska glasbila. 

Priljubljena je postala tudi zaradi njene praktičnosti in 

ekonomičnosti. Z njo lahko en sam godec nadomesti celoten 

godčevski sestav, saj je možno na enem glasbilu igrati 

melodijo, hkrati pa spremljati z basi. Posebej priročna za 

igranje ljudske glasbe in plesnih viž je diatonična harmonika 

(frajtonarica), ki ima močno zveneče base za poudarjanje 

plesnega ritma.
39

  

                                                 
37

 Julijan Strajnar. Godčevske viže, str. 5. 
38

 Prav tam, str. 6 – 7. 
39

 http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=138, 28. 1. 2012. 

 

Slika 6: Odrasli godčevski sestav: kontrabas, klarinet, 

harmonika (foto: P. Logonder, 25. 11. 2011) 
 

Slika 7: Harmonikar Otroške 

folklorne sekcije Preddvor (foto: P. 

Logonder, 25. 11. 2011) 

 

http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=138
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Orglice 

Veljajo za tovarniško izdelano glasbilo, ki ima v lesenem podolgovatem okviru piščali s 

kovinskim jezičkom. Poznamo diatonične, ki dajo pri vdihu drugačen ton kot pri izdihu in 

kromatične, ki  dajo le en ton. Orglice niso bile le otroško glasbilo, nekateri mojstri so na njih 

tako dobro igrali kot na harmoniko. Orglice so v naše kraje prišle v drugi polovici 19. stoletja 

in so bile ves čas priljubljeno darilo fantom za birmo.
40

 

 

Pokalica 

Je glasbilo, narejeno iz svežega stebla koruze. Z nožem so zarezali 25 cm dolg kos, ki ima v 

sredini kolence in eno polovico preklali do kolenca. Tako sta nastali dve loputi in glasbilo je 

bilo narejeno. Pokalica se oglaša podobno kot klopotec.
41

  

 

Klopotec 

Je priprava, ki jeseni z ropotanjem odganja ptice iz zorečega grozdja v vinogradih. Glas 

klopotca ni navadno ropotanje, klopotec klenka, igra, zlasti pa poje.
42

  

 

Ropotulja 

Domače ropotulje so lahko izdelane iz majhne bučke ali izvotljenega koruznega stebla, notri 

pa so koruzna ali fižolova zrna ali kamenčki. Glavno je, da nekaj ropota.
43

 Lahko si tudi sami 

domislimo ropotulje ali pa jih uporabimo v drugem glasbilu, npr. v boben vstavimo ropotala. 

 

Koruzne goslice 

Koruzne goslice so sezonsko glasbilo, ki se ga naredi jeseni iz še svežih stebel zrele koruze. 

Urežemo dva kosa od kolenca do kolenca, nato pa na vsakem izrežemo po eno ali dve struni 

in jih podložimo na obeh koncih, tik pod kolencem, s klinčki. Čim tanjše so, tem višji glas 

imajo. Če se goslice posušijo, nič več ne cvilijo.
44

  

 

 

 

 

                                                 
40

 Zmaga Kumer: Ljudska glasbila in godci, Ljubljana 1983, str. 88. 
41

 Prav tam, str. 12. 
42

 Prav tam, str. 19. 
43

 Prav tam, str. 54. 
44

 Prav tam, str. 55. 
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Lončeni bas 

Narejen je iz glinastega lonca, ki ima čez odprtino napet svinjski 

mehur za opno. Sredi opne je nameščena gladka paličica, ki je s 

spodnje strani privezana na mehur tako, da se ne predre. Mehur 

mora biti dobro napet, zato ga namočijo, preden ga napnejo na 

lonec. Pri igranju mora biti palica omočena, da drsijo prsti gor in 

dol.
45

  

 

 

Nunalca 

Predstavlja glavnik, ki se mu čez zobe položi tanek papir. Nato 

se ga prisloni k ustom in vanj mrmrajoče piha. Z njim se da 

posnemati glas piščali in nadomestiti klarinet. Na enak način se 

da uporabiti tudi primerno široko travo ali list (npr. pšenični, bršljanov).
46

  

 

 

Orehove lupine 

Iz orehovih lupin so otroci lahko izdelali več glasbil. Najbolj znani sta stržek in žabice. Stržek 

je narejen iz polovice orehove lupine, ki ima čez navito nitko ali gumijasti obroček, na sredi 

pretaknjeno s klinčkom. Če s prstom od spodaj navzgor brenkaš po njem, se glasbilo brneče 

oglaša. Žabice se naredijo iz orehove lupine, papirja, konjske žime in 

lesene paličice.  

 

 

Piščalke 

Piščalke so lahko narejene tovarniško ali pa takšne, ki so jih otroci 

izdelovali sami. Lahko so z luknjicami ali brez njih, z zamaškom ali 

brez, delajo pa se spomladi iz lubja ali votlih rastlinskih stebel. 

Piščalka s piskom daje samo en glas, ki je odvisen od debeline in 

dolžine cevi. Poznamo tudi lončene piščalke narejene iz gline, 

običajno v obliki ptička ali druge živali. Glinena piščal lahko daje en 

sam visok ton, če pa vanjo nalijemo vodo, žvrgoli. Včasih imajo 

                                                 
45

 Prav tam, str. 59. 
46

 Prav tam, str. 63. 

Slika 8: Lončeni bas (Z. Kumer, 

Ljudska glasbila in godci, str. 61) 

Slika 9: Žabice (Z. Kumer, 

Ljudska glasbila in godci, 

str. 61) 
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lončene piščali ob straneh luknjice, z njimi lahko ustvarimo durov trizvok.
47

 

 

Podkvice 

Predmet za podkovanje konj. Obrabljene podkvice so otroci pobrali, jih obesili na vrvico. Ko 

so podkvice prosto visele, so na njih lahko udarjali z drugo kovino (podkvico), da so dobili 

čist ton. Različno velike podkvice dajo različne tone. Lahko pa so le udarjali z dvema 

podkvicama skupaj in jih uporabljali kot spremljavo drugega glasbila. 

 

Otrokom otroške folklorne skupine Preddvor so bila v marcu 2012 predstavljena vsa glasbila 

na taboru v Trilobitu, vendar za odrske postavitve ne uporabljamo vseh. Vedno imamo 

harmonikarja, občasno pa dodamo tudi ropotulje ali podkvice. Ostala glasbila si bomo 

poskušali priskrbeti v prihodnjih letih in naredili več poudarka tudi na godčevskem sestavu. 

 

 

2. 6 PRAZNIKI IN PRAZNOVANJA  

 

Folklorne skupine ohranjajo tudi šege, ki so največkrat povezane s prazniki. Otroška folklorna 

skupina ohranja otroško izročilo, ki se v krajih po Sloveniji nekoliko razlikuje. Slovenska 

pokrajina je zelo raznolika, kar vpliva tudi na način življenja in z njim povezane šege in 

navade. Veliko običajev je povezanih s krščansko vero, ker je bila le-ta v slovenskih krajih. 

Kar nekaj teh običajev iz preteklosti je ohranjenih tudi danes v preddvorski okolici. 

 

Prazniki, v katerih je navzoč otrok, se vrstijo skozi celo leto.  

 

 

2. 6. 1 NOVO LETO (1. januar) 

 

Novo leto pomeni nov začetek in nekako konec starega. Važno je, da je ob novem letu v hiši 

vse čisto in pospravljeno, da bo vse leto tako tudi ostalo. Prav tako v hiši ne sme biti prepira, 

predvsem pa nobenega dolga. V preteklosti je moral biti vsak sit, da ni bil vse leto lačen. Na 

                                                 
47

 Prav tam, str. 107 – 112. 
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novoletni dan se je treba paziti nesreče, če ne bi le-ta povzročila vrsto nezgod v prihodnjem 

letu. Če pa je še vreme lepo, potem pomeni, da bo v prihodnjem letu vse lepo in prav.
48

  

 

Danes otroci skupaj s starši pričakajo novo leto in ga proslavijo z ognjemetom. Po polnoči 

drug drugemu voščijo sreče v prihajajočem letu. Velja pravilo, če bo prvi dan v letu lepo 

stekel, bo lepo čez celo leto. 

 

 

2. 6. 2 SVETI TRIJE KRALJI (6. januar) 

 

Sveti trije kralji izhajajo iz časa rojstva Kristusa, ustanovitelja krščanske vere. Kristus se je 

rodil v revnem hlevu v Betlehemu. Kralji iz Vzhoda so se mu prišli poklonit z darovi. Prinesli 

so mu zlato, kadilo in miro. 

 

Danes se po nekaterih vaseh fantje zberejo in oblečejo v svete tri kralje. Ostali jih lahko 

spremljajo oblečeni v pastirce ali angele in hodijo od hiše do hiše. Nosijo zlato zvezdo in 

svečo v roki. Ko pridejo do hiše, prepevajo božične pesmi, za kar pričakujejo darove. S 

trikraljevskimi koledniki se božično obdobje zaključi, lahko pa koledovanje traja do svečnice, 

ko zbrani denar namenijo za sveče ali ga darujejo v misijone.  

 

Ob dnevu svetih treh kraljev je v mnogih družinah navada, da na večer pred dnevom svetih 

treh kraljev domači blagoslovijo svojo hišo in pokadijo s kadilom. Nad vrati pa napišejo 

začetnice treh kraljev in letnico (20 G + M + B 12), G – Gašper, M – Miha in B – Boltežar.
49

  

 

 

2. 6. 3 SVEČNICA (2. februar) 

 

V preteklosti, ko so bili v naših krajih še pogani, so ljudje v februarju z različnimi praznovanji 

želeli prepoditi zle zimske duhove. Z ognjem so poskušali  prestrašiti demonska bitja, ki so 

povzročala zimske viharje in mraz, ter istočasno budili božanstva, ki so prinašala pomlad. 

                                                 
48

 Prav tam, str. 11. 
49

 Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna (dalje: D. Kunaver 
in B. Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna), Ljubljana 2007, str. 16. 
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Davni poganski praznik je Cerkev pokristjanila s svečnico.
50

  Svečnica je že od 5. stoletja 

dalje star praznik očiščevanja Marije Device v templju.
51

  

 

Svečnica je zadnji spomin na Jezusovo otroštvo, zato se z njim konča božična doba. Ves čas 

od božiča do svečnice so jo ponazarjale jaslice, po svečnici pa se jaslice pospravijo in začne 

se čas med letom.
52

 

 

Svečnica je danes praznik blagoslova sveč. V Preddvoru verniki prinesejo k maši svečo, ki jo 

župnik blagoslovi. Hkrati pa so blagoslovljene tudi vse sveče, ki bodo to leto gorele v cerkvi. 

Na ta dan se v domovih in cerkvi podrejo jaslice. Za svečnico je zapisanih precej vremenskih 

pregovorov. Vsekakor velja, da če je za svečnico preveč lepo vreme, potem zima še ne 

odhaja. (npr. Če je svečnica zelena, bo velika noč snežena). 

 

2. 6. 4 PUSTOVANJE 

 

Praznovanja pred prihodom pomladi so pomešana s prazniki rimskih osvajalcev, Kelti, Iliri, s 

slovanskimi predniki in s krščanskimi praznovanji. Vsi ti prazniki pa so imeli vesel značaj, 

klicali so pomlad, da bi izgnali zimo in poskušali obvarovati zemljo pred zlim duhovom.
53

  

 

Na pustni torek so bili fantje navsezgodaj pokonci in po vasi prevažali samokolnico. Pri vsaki 

hiši so ukradli nekaj sena in slame, vse skupaj natlačili v staro obleko in naredili pusta. 

Naložili so ga na samokolnico in ga z glasnim vpitjem vozili po vasi, zvečer pa so ga slovesno 

ob petju zažgali. Pokopavanje pusta po vaseh pomeni pokopavanje zime.
54

 V nekaterih vaseh 

po občini Preddvor še vedno kurijo pusta in se pri tem zabavajo vsi vaščani. 

 

Skozi čas so nekateri običaji spremenili pomen. Ljudje imajo pust kot čas šem in smeha in ne 

kot preganjanje zime. Nekatere stvari pa so se še vedno ohranile. To so obilne pustne 

pojedine, ki govorijo, da na mizi ne sme manjkati mastnih jedi, predvsem svinjine in krofov. 

                                                 
50

 Prav tam, str. 35.  
51

 Katarina Rauh: Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na Osnovni šoli Alojzija 
Šuštarja. Diplomsko delo (dalje: K. Rauh: Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na 
Osnovni šoli Alojzija Šuštarja), Ljubljana 2011, str. 16. 
52

 Damjan J. Ovsec: Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu  (dalje: D. J. Ovsec: Velika 
knjiga o praznikih), Ljubljana 1993, str. 92. 
53

 Prav tam, str. 44. 
54

 Prav tam, str. 45. 
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Obilna pustna pojedina prinese bogato letino, drevje bo dobro rodilo, kokoši bodo pridno 

nesle in dekleta bodo našla ženine. 

 

Bistvo pusta je norenje, pitje, jedača in ples. Na pustni torek ob polnoči se oglasi zvon, ki 

naznani konec pustnih norčij. Po pustnem torku pride pepelnična sreda. Pepelnična zato, ker 

so nekoč ta dan Judje oblekli grešnike v raševino in posipali s pepelom.
55

  

 

Danes se posipanja s pepelom spominjajo pri maši na pepelnično sredo, ko duhovnik vsakemu 

verniku posuje na glavo pepel in mu naredi križ na čelo. S tem opomni človeka, da je prah in 

da se bo v to povrnil. S pepelnično sredo se začne štiridesetdnevni post do velike noči. Če pa 

kdo kljub postu želi biti dobre volje, mora na pustni torek vzeti sekiro in cepiti drva, saj velja, 

da kdor na pusta drva kolje, bo vse leto dobre volje.
56

  

 

 

2. 6. 5 CVETNA NEDELJA 

 

Uvod v teden pred veliko nočjo je veliki teden in v njem cvetna nedelja. Ta dan otroci v 

Preddvoru nesejo k blagoslovu butarice oz. gubance. Butarice so narejene iz zvezanih 

leskovih vej in bršljana, na vrhu pa je zataknjena oljka in drugo zelenje, ki ga lahko naberemo 

v spomladanskem času.  

 

Drugotno pa zelenje predstavlja spomin na palmove veje, ki 

so jih po evangelijskem poročilu v Jeruzalemu lomili in 

postlali pred prihajajočim Kristusom. Cvetna nedelja je torej 

spomin na Kristusov prihod v Jeruzalem, ko je doživel 

navdušen sprejem množice. Na butare po raznih krajih 

obesijo tudi pomaranče, limone, jabolka, razne trakove in 

podobno. Blagoslovljeno zelenje pa uporabijo kot okras in 

zaščito pred strelo in drugimi nesrečami.
57

  

 

                                                 
55

 Prav tam, str. 47. 
56

 Prav tam. 
57

 D. J. Ovsec: Velika knjiga o praznikih, Ljubljana 1993, str. 137 – 139.  

Slika 10: Butarica iz bršljana  

(foto: P. Logonder, 1. 4. 2012) 
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V Preddvoru naj bi ob hudem grmenju vrgli zelenje v peč in s tem naj bi zavarovali hišo pred 

nesrečo.  

 

2. 6. 6 VELIKA NOČ  

 

Veliko noč določa lunin koledar in je vselej na prvo nedeljo po prvi pomladni luni. Označuje 

noč od velike sobote na veliko nedeljo.
58

 V velikem tednu so na Slovenskem znane različne 

šege. Na veliki četrtek je utihnil za tri dni vsak cerkveni zvon, utihnili so zvonci in zvončki ter 

orgle. Veliki petek je edini dan v letu, ko v cerkvi ni maše. Z velikim petkom se je nekoč na 

kmetih že začelo praznovanje. Skoraj povsod je veljalo, da se na polju ne sme več delati.
59

 

 

Po štiridesetdnevnem postu pridejo na veliko noč na mize najboljše dobrote. Ženske še danes 

spečejo potice, kruh, skuhajo najlepši kos svinjskega mesa, naberejo hren, naredijo pirhe in 

dobrote nesejo v košari, pokriti s prtičem, k blagoslovu jedi na veliko soboto. Na veliko noč, 

na nedeljo, pa se za zajtrk je blagoslovljene jedi.  

 

Najpomembnejši velikonočni simbol so jajca, ki pomenijo simbol rodovitnosti, izvor 

življenja.
60

 V krščanstvu pet rdeče pobarvanih jajc prikazuje kaplje Jezusove krvi kot dele 

telesa, kjer je bil ranjen. Prav tako imajo tudi druge jedi v krščanstvu simbolne pomene. 

Potica mora biti spečena v kolaču in predstavlja Jezusovo krono, kruh in meso predstavljata 

njegovo telo, trije hreni pa žeblje, s katerimi je bil pribit na križ.
61
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 Prav tam, str. 135. 
59

 Prav tam, str. 138 – 139. 
60

 D. Kunaver in B. Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna, str. 84. 
61

 D. J. Ovsec: Velika knjiga o praznikih, str. 139. 

Slika 11: Košara z blagoslovljenimi jedmi (foto: P. 

Logonder, 7.  5. 2012) 
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Najbolj tipična velikonočna jed, ki je povezana s številnimi šegami in simboli, so jajca. Jajce 

v krščanski ikonografiji simbolizira Kristusovo vstajenje, upanje. Vstajenje lahko povežemo s 

piščancem, ki razbije jajčno lupino, da pride na svet.
62

 Prav tako pa zraven sodijo slike 

piščancev, kokoši in petelina. Zajec je prastar simbol plodnosti, ki ga najdemo skoraj povsod 

po svetu.
63

  

 

Včasih so barvali pirhe z naravnimi barvami: čebula ali orehove lupine so dale rjavo barvo, 

rdečo zavrelica pražiljke, rumeno je dal žafran in češminove korenine, črno jelševo in 

hrastovo lubje. Pobarvano in okrašeno jajce so namazali s špehovo kožo, da so se lepo 

svetili.
64

 Danes se za barvanje pirhov z naravnimi barvami največkrat uporablja čebulne liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pirhi je v naši deželi povezanih tudi veliko iger, ki so se jih igrali otroci. Zelo stara igra je 

valjanje pirhov, sekanje pirhov z novci in trkanje s pirhi. Valjanje pirhov je, ko igralci na čok 

naslonijo desko in po strmini spuščajo pirhe. Če spuščeni pirh zadene pod desko 

nastavljenega, pobere igralec obe jajci. Pri sekanju pirhov z novci mora igralec z določenim 

številom zamahov zagnati kovanec v nastavljeni pirh. Če igralec zadene, je pirh njegov. 

Najbolj enostavno je trkanje s pirhi. To je igra, pri kateri dva igralca trkata s pirhi, trdnejše 

jajce zmaga in njegov lastnik dobi tudi počen pirh.
65
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 Prav tam, str. 141. 
63

 Prav tam, str 145. 
64

 Prav tam, str. 144. 
65

 D. Kunaver in B. Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna, str. 85. 

Slika 12: Pirhi obarvani s čebulno barvo (foto: P. Logonder, 8. 4. 2012) 
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2. 6. 7 SEJEM  (Semanji dan) 

 

Semanji dan je bil nekoč in je še vedno praznik. Na trgu ali ulici se prodajajo predmeti, ki so 

nekoliko drugačni kot nekoč. Včasih so dekleta želela kupiti kakšno lepo ruto in pisane 

ogrlice, gospodinje so kupovale sklede, otroci pa sladkarije. Fantje so kupovali lectova srca za 

svoja dekleta, gospodarji pa so barantali za živino.
66

 V naših krajih so bile tri vrste sejmov: 

kramarski, živinski in mešani. Po navadi je v mnogih krajih semanji dan na dan godu farnega 

zavetnika. Na ta dan je v cerkvi slavnostna maša, v njeni bližini pa sejem. Vse okrog je 

ljudsko slavje, rajanje, pojedina in veselica. Tak dan se imenuje tudi žegen.
67

  

 

»Petrov smn« v Preddvoru 

Prvi »Petrov smn« je organiziralo Turistično društvo Preddvor junija 2010, na nedeljo, ko je 

godoval farni zavetnik. Na stojnicah so domačini prodajali domače izdelke, uprizorili so 

pletenje košar, na stojnicah so ustvarjali slikarji iz likovnega društva Preddvorski 

samorastniki, lajnarji so iz lajn privabljali melodije in se sprehajali po ulici, v bližnji piceriji je 

kuhar pekel »posmojevke« ali »posmodule«, iz bližnje gostilne pa je dišala telečja obara in 

štruklji. Dogajanje pa so popestrili vpreženi konji, ki so se vozili mimo in nastop folklorne 

skupine.
68
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 Prav tam, str. 181. 
67

 Prav tam, str. 182. 
68

 Viharnik: reportaža,  junij 2010, str. 16. 

 
Slika 13: Lajnar  na Petrovem smnu (Viharnik, 

junij 2010, str. 16) 
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2. 6. 8 MIKLAVŽEVO (6. december) 

 

Legenda govori, da je sveti Miklavž nekoč trem hčeram nekega siromaka ponoči vrgel skozi 

okno tri kepe zlata in tako poskrbel, da so imele potrebno doto za možitev. Iz tega izhaja, da 

Miklavž še danes ponoči prinaša v nastavljene peharje otrokom darove. Jabolka, čeprav ne 

zlata, sodijo med obvezne darove tega dobrosrčnega svetnika.
69

 Večina legend o svetem 

Miklavžu je krščanskih, čeprav naj bi bila šega starejša. Med zimskim časom so našemljenci 

hodili po vasi in ponazarjali duše rajnih prednikov, Cerkev pa jih je preganjala in našla 

krščansko podobo parkeljnov.
70

  

 

Danes se vaški fantje na predvečer svetega Miklavža oblečejo v kostume Miklavža, 

parkeljnov in angelov. Zvečer, 5. decembra, hodijo od hiše do hiše in prinašajo darove 

otrokom. Otroci morajo moliti in obljubiti, da bodo do prihodnjega leta pridni. Poredne otroke 

pa parkeljni zgrabijo in pretresejo, da se nekoliko prestrašijo. Glavno darilo starši skrivaj 

pripravijo otrokom ponoči v nastavljene peharje. Ko se otroci zbudijo, jih čaka presenečenje. 

Nekoč so bila ta darila bolj skromna. Otroci so dobili suho sadje in kakšen košček potice, 

danes pa so darila vse bolj razkošna in daleč stran od starega običaja. 

 

 

 

2. 6. 9 SVETA BARBARA (4. december) in SVETA LUCIJA (13. december) 

 

Sveta Barbara in sveta Lucija sta praznika, ki pomenita uvod v božično praznovanje. Na dan 

svete Barbare je treba v toplo sobo prinesti češnjevo vejico, da bo na božični večer vzcvetela. 

Dan svete Lucije pa je čas za setev žitnega zrna v majhne posodice.
71

 Božično žito kmalu 

vzkali, na božični večer pa je že pravo zelenje, ki ga nekoliko porežemo, prav tako storimo na 

novo leto in na svete tri kralje. Zelenje še danes v več družinah krasi božično mizo. 
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 D. Kunaver in B. Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna, str. 297. 
70

 Prav tam. 
71

 Prav tam, str. 298. 
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2. 6. 10 ŠTEFANOVO (26. december) 

 

Že od 4. stoletja dalje se takoj za božičnim praznikom obhaja praznik prvega mučenca sv. 

Štefana, ki so ga ubili tako, da so vanj metali kamenje. Svetega Štefana največkrat 

upodabljajo s prizorom kamenjanja ali pa diakona s kamni na knjigi.
72

 

 

Sveti Štefan je zavetnik konj in živine in je zamenjal poganskega boga Velesa ali Volosa. Že 

Slovani so nekoč kot glavno obredno opravilo imeli darovanje konj. Štefanji dan pa je 

pokristjanjen del tega praznika. Za štefanji dan so še danes značilne nekatere šege, ki so po 

krajih Slovenije različno ohranjene. Nekje je značilna ježa v cerkev na okrašenih konjih, 

vožnja z vpreženimi konji po vasi, blagoslov konj pred cerkvijo, darovanje lesenih in 

voščenih konjičkov v cerkvi, stresanje blagoslovljene soli po polju in hranjenje živine z 

blagoslovljeno soljo. Sol, potresena po poljih, obvaruje pridelek pred naravnimi katastrofami, 

živali pa naj bi ostale zdrave skozi leto.
73

  

 

V Preddvoru družine na štefanovo nedeljo (nedelja, ki je najbližje prazniku sv. Štefana) s 

konji prijezdijo pred cerkev, kjer jih župnik poškropi z blagoslovljeno vodo. Prav tako verniki 

simbolično v cerkev prinesejo sol, ki jo kasneje potrosijo po obdelovalni zemlji ali pa dajo 

živini.  

 

2. 6. 11 BOŽIČ (25. december) 

 

Božič je krščanski praznik Jezusovega rojstva v revnem hlevu v Betlehemu. V ta spomin 

ljudje danes po domovih postavljajo jaslice in smrečico. Prve jaslice so se pojavile v 16. 

stoletju po cerkvah, v naše domove pa so prišle šele v 20. stoletju.
74

  

 

Da bosta v prihodnjem letu v hiši zdravje in sreča, si je mogoče zagotoviti tudi s predmeti na 

božični mizi (npr. kruh, semena, vino, voda, česen, ključi, denar, klobuk …), prav tako pa 

mora biti tudi božična večerja bogata. Na božični večer mora v hiši goreti do jutra vsaj ena 

lučka, družina pa mora priti skupaj in pozabiti na zamere in skrbi.
75
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 K. Rauh: Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, 
str. 20 – 21. 
73

 D. Kunaver in B. Lipovšek: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do grudna, str. 309. 
74

 Prav tam, str. 304 
75

 Prav tam, str. 304. 
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2. 6. 12 OFIRANJE 

 

Vsak človek, ki je krščen, ima tudi godovni dan. To je en dan v letu, ki predstavlja svetnika, 

mučenika ali drugega zavetnika, po katerem je kot otrok dobil ime. Nekoč so ljudje svoje 

otroke poimenovali kar po tistem zavetniku, ki je bil tisti dan na koledarju, ko se je otrok 

rodil. Včasih kakšen dan po rojstnem dnevu, nikoli pa ne po zavetniku, ki je bil v tistem letu 

že prej. Danes se otroku ne daje več takih imen, še vedno pa mnogi praznujejo god. Na večer 

pred godovnim dnevom, se še danes sosedje ali sorodniki zberejo in ropotajo pred hišo 

slavljenca s pokrovkami, kuhalnicami, lonci, starim perivnikom ali ribežnom … Slavljencu 

voščijo srečo in izrekajo dobre želje. Stari rek pravi: »Danes je tvoj god, used' se v en kot, pij 

in pa jej, pa dobro se imej!«
76

 

 

 

2. 7 FOLKLORNI KOSTUMI 

 

Ker večina plesov izhaja iz 18. in 19. stoletja, so tudi folklorni kostumi iz tega časa. Največ 

zapisov, kako so bili ljudje oblečeni ob posameznih priložnostih, je iz 19. stoletja.
77

 V tem 

času so se na slovenskih tleh izoblikovali trije poglavitni tipi kmečke noše: panonski, alpski in 

sredozemski tip. Panonski tip noše je razširjen po Beli krajini, Štajerski in Prekmurju, 

imenujejo ga tudi bela noša, alpski tip je razširjen po Gorenjski, Koroški, Dolenjski, 

Notranjski, v enem delu Primorske in v zahodnem delu Štajerske. Sredozemski tip noše 

najdemo v delu Istre, Trsta in Primorske.
78

 

 

Do srede 19. stoletja so za izdelavo kmečkih noš, tako delovnih kot prazničnih, veliko 

uporabljali doma izdelano platno in sukno ter irhovino (mehko strojeno usnje), proti koncu 

stoletja pa so si premožnejši kmetje dali krojiti oblačila iz industrijskega bombažnega, 

volnenega in svilenega blaga. Domače platno so uporabljali le še za posamezne dele delovnih 

oblačil. Nekdanja noša pa je postala le še oblačilo ob večjih praznikih.
79
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 D. J. Ovsec: Velika knjiga o praznikih, str. 119. 
77

 Dušica Kunaver: Ljudske noše od pomladi do pomladi, Ljubljana 1997, str. 57. 
78

 Staša Košak-Blumer, Sto narodnih noš na Slovenskem, Ljubljana 2009, str. 14 – 15. 
79

 Prav tam, str. 16. 
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Pogosto se sliši, da folklorna skupina nastopa v 

narodnih nošah, vendar veliko ljudi sploh ne ve, 

kaj točno pomeni narodna noša. Narodna noša je 

preobleka ljudi, ki z načinom oblačenja ob 

posebnih priložnostih želijo poudariti svojo 

etnično pripadnost. Pomembno je, da narodna noša 

ni obleka kmečkega človeka, ampak se je po 

kmečki le zgledovala in danes predstavlja umetno 

narejeno podobo pripadnosti eni od pokrajinskih 

skupin. Bolj primeren izraz je ljudska noša, ki 

označuje oblačilni videz kmečkega prebivalstva v 

predindustrijski dobi in ga pogosto uporabljajo za 

označevanje folklornih kostumov.
80

  

V etnološkem slovarju se narodna noša imenuje 

obleka, kakršno je proti koncu 19. stoletja začel 

nositi del narodno zavednega slovenskega meščanstva ob slavnostnih priložnostih. Po 2. sv. 

vojni pa so narodno nošo začeli uporabljati na folklorističnih prireditvah.
81

 

  

Folklorne skupine naj bi danes čim manj nastopale v narodnih nošah, ampak bolj v kostumih, 

ki predstavljajo obleko časa, iz katerega je postavitev na odru. 

 

 

 

 

 

2. 7. 1 OTROŠKA OBLEKA 

 

O oblekah dojenčkov in otrok je zelo malo podatkov. Še po prvi svetovni vojni so bili 

dojenčki skromno oblečeni.  

 

                                                 
80

 Bojan Knific: »Ko v nošo se odenem…«, Ljubljana 2008, str. 20. 
81

 Slovenski etnološki leksikon, str. 357. 

Slika 14: Narodna noša (foto: P. Logonder, 9. 

7.  2011) 
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Matere so pripravile plenice iz starih platnenih ali bombažnih rjuh, iz moških srajc in iz 

ženskih spodnjih kril. Po prvi svetovni vojni so matere otroke večinoma povijale s kupljenim 

povojem modre ali rdeče barve, nekatere pa 

so še vedno uporabljale platnen povoj. Po letu 

1930 so začeli opuščati povijanje otrok, tako 

da so jih imeli povite le za ponoči. Dojenčke 

so matere povijale do treh mesecev tako, da so 

imeli roke ob telesu, potem pa zunaj.
82

  

 

Kasneje so otroci nosili bele srajčke do tal, 

nekateri pa so nosili tudi kombinezon, skupaj 

šivane hlače in srajco. Otroci so hodili poleti 

bosi, pozimi pa so imeli obute volnene 

nogavice. Ob snegu in mrazu so bili 

največkrat doma, ker niso imeli primerne 

obleke.
83

  

Fantje šolarji so nosili hlače čez kolena iz 

naravnega ali črno obarvanega platna. Hlače 

so bile krojene na režo in pripete na naramnice, zgoraj so imeli oblečeno prteno srajco, na 

nogah pa čevlje ali cokle, poleti pa so še vedno hodili bosi. Dekleta, ki so hodila v šolo, so 

imela obleke iz celega, po navadi narejeno iz kakšne stare odeje, nogavice čez koleno in 

predpasnik iz celega. Podobno kot odrasli, so bili tudi otroci marsikdaj zakrpani in v zimskem 

času zaradi pomanjkanja malo oblečeni. Čeprav so bile obleke revne, so matere vedno skrbele 

za čistočo. Umazane obleke so prali konec tedna in bili po navadi cel teden enako oblečeni.
84

 

 

Otroci so nosili obleke za vsakdanje delo in igro, za nedelje in praznike pa so imeli lepšo 

obleko. Včasih v družini ni bilo dovolj pražnjih oblek za vse otroke in so tako k nedeljski 

maši odšli le nekateri, drugi pa naslednjo nedeljo.
85
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 Marija Makarovič in Jana Dolenc: Slovenska ljudska noša v besedi in podobi. Peti zvezek. Zilja, Ljubljana 1991, 
str. 102. 
83

 Prav tam, str. 103. 
84

 Prav tam, str. 104, 105. 
85

 Alenka Pakiž: »Ribәnčanә smo se lәpo nosilә!« Oblačenje v Ribniški dolini od konca 19. stoletja do druge 
svetovne vojne, Ljubljana 2009,  str. 119. 

Slika 15: Vsakdanja otroška obleka (foto: M. 

Makarovič in J. Dolenc, Zilja, 1991, str. 105) 
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2. 7. 2 FRIZURA OTROK 

 

Fantje so imeli kratko postrižene lase ali pa so bili pokriti s klobukom ali kapo. V nekaterih 

krajih je bila navada, da je fant ob birmi dobil nov klobuk od očeta. Dolgo pa so bile v 

uporabi kape s senčnikom. Bile so cenejše od klobukov in veliko lažje dosegljive, saj so jih 

šivali krojači in šivilje.
86

 

 

Dekleta so imela dolge lase, počesane s čela nazaj, pogosto s prečo na sredini. Lasje so bili 

speti v kite, ki so jim padale prosto po hrbtu ali na ramena. Zelo redko so imele kite spete kot 

odrasle ženske. Na koncu so jih zavezovale z ozkimi trakci, pogosto so bili koščki pisanih 

trakov. Največkrat je bila pokrivalo deklic tudi ruta, z njo so se zavarovale proti umazaniji in 

mrazu.
87
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 Prav tam, str. 123. 
87

 Prav tam, str. 126, 127. 

Slika 16: Deklica Otroške folklorne 

sekcije Preddvor v folklornem kostumu  

(foto: P. Logonder, 11. 3. 2012) 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

41  

 

Frizura deklet v folklornih kostumih 

 

Neporočena dekleta las niso imela pokritih, razen ob hudem mrazu ali zaradi umazanije. Na 

odru morajo imeti dekleta lase urejene čim bolj v skladu s pričevanji, po katerih imajo 

oblikovano kostumsko podobo. Če imajo dekleta po 

celi glavi dolge lase, imajo lahko spleteni dve navadni 

kiti, ki padata po hrbtu ali pa sta speti k glavi, če imajo 

dekleta spredaj kratke lase, zadaj pa dolge, morajo 

imeti spleteni dve navadni kiti, sprednji lasje pa 

morajo biti z lasnicami čim manj vidno speti k glavi, 

preča pa vedno na sredini glave. Če imajo dekleta 

kratke lase, morajo biti pokrita z ruto. Pletenje 

francoskih kit pa je dopuščeno le v primerih, ko boljša 

možnost ne obstaja.
88

 

 

 

 

 

 

2. 8 ZGODOVINA FOLKLORNEGA DRUŠTVA PREDDVOR 

 

2. 8. 1 PREDDVOR 

V Preddvoru in njegovi okolici najdemo veliko kulturnih znamenitosti, ki dajejo pomemben 

pečat samemu kraju in vplivajo na njegovo zgodovino. V Preddvoru in njegovi okolici se 

nahajajo štirje gradovi. To so Pusti grad, Turn, grad Hrib in Preddvor, zgodovinsko vrednost 

ima tudi župnijska cerkev sv. Petra, podružnični cerkvi sv. Lenarta na Bregu ob Kokri in sv. 

Nikolaja nad Mačami, s svetovno znanimi freskami iz 15. stoletja, vitražnimi okni in 

kasetiranim stropom.
89
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 Bojan Knific, Neustreznost francoskih kit (v: Folklornik 7. Glasilo Javnega sklada republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti), Ljubljana 2011, str. 93 – 95. 
89

 Povzeto na spletu: http://fd-preddvor.com/sl-SI/3900/kdo-smo, 27. 12. 2011. 

Slika 17: Dekle s kitami (foto: A. Pakiž, 

»Ribәnčanә smo se lәpo nosilә!«, str. 126) 

http://fd-preddvor.com/sl-SI/3900/kdo-smo
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2. 8. 2 FOLKLORNO DRUŠTVO PREDDVOR 

Folklorno društvo izvira iz Preddvora na Gorenjskem. V društvu danes delujejo tri skupine, 

otroška skupina pod vodstvom Petre Logonder in Mirana Murnika, odrasla folklorna skupina 

pod vodstvom Mateje Nosan in starejša folklorna skupina pod vodstvom Natalije Vrhovnik. 

Vse skupine veljajo za izvirne in plešejo gorenjske plese iz Preddvora in njegove okolice 

(štajeriš, sotiš, popokana, požugana ali špic polka, krajc polka ali peta špica, zibenšrit, 

cvajšrit, šuštarska, rašpla, traplan polka, kmečki valček, zvezda, metla ples, kovtre šivat, 

klobučkov ples, mlatenje žita, gorenjski pozdrav). V programu so tudi plesi slovenske 

Štajerske in Bele Krajine, ki pa jih plesalci urijo bolj za veselje in z njimi ne nastopajo.
90

 

 

2. 8. 3 PRETEKLOST DRUŠTVA 

 

Za ustanovitev folklorne skupine v Preddvoru lahko štejemo dan 20. 11. 1949, ko je bil 

ustanovni občni zbor KUD Preddvor. Ta dan so bili izvoljeni glavni predstavniki kulturnega 

društva. Za folklorno dejavnost je bila zadolžena Francka Kaštrun, po sestanku pa so prvič v 

narodnih nošah nastopili folklorniki.
91

 Potem je v dveh letih sledilo več sestankov, kako naj bi 

delovalo kulturno društvo. Dne 16. 11. 1951 pa so sklenili, da je treba urediti glasbeno 

skupino, saj so dobili že svoje društvene inštrumente (klarinet, harmoniko, berdo in boben). 

Folklorna skupina pa naj bi se razvijala ob sodelovanju z glasbeno skupino. Določili so tudi 

ime: Folklorna skupina Matije Valjavca in ta dan se uradno šteje kot začetek folklornega 

delovanja v Preddvoru. Francka Kaštrun je zbrala vse tiste, ki se zanimajo za folkloro. V 

pomoč sta ji bila Vestra Rehberger iz Preddvora in Franc Tičar iz Nove vasi. Nastala je 

skupina v sestavi parov: Franc Tičar in Mira Galjot, Marjan Strniša in Cilka Tičar, Stane 

Rehberger in Vestra, Marjan Škoda in Dita Murnik. Skupina pa se je tekom let dopolnjevala z 

novimi in starimi plesalci.
92

 Pri pripravah in učenju plesa je imela skupina na začetku velike 

                                                 
90

 Povzeto na spletu: (http://fd-preddvor.com/sl-SI/3900/kdo-smo, 16. 1. 2012 
91

 Tone Roblek: Kulturno in športno življenje v Preddvoru. V: Roblek, Tone (ur.). Preddvor v času in prostoru, 
Preddvor 1999, str. 197. 
92

 Prav tam, str. 199. 
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težave, ker vodstvo kraja ni videlo v folklorni skupini nobene perspektive, prav tako ni bilo 

domačih harmonikarjev in so morali učitelja in godca dobiti iz Tržiča.
93

  

Pomemben nastop v polni sestavi je bil ob otvoritvi jezera v Preddvoru, poleti 1959, z 

dvanajstimi pari različnih generacij in enim harmonikarjem. Med leti 1963 je bila kulturna 

dejavnost v Preddvoru omejena, saj se je popravljala dvorana. Folklorna skupina sicer ni 

zamrla, vendar se je omejilo njeno delovanje.
94

 Društvo je zopet zaživelo leta 1965 ob 

proslavi 100-letnice smrti Josipine Urbančič Turnograjske. Folklorna skupina se je vse bolj 

začela usmerjati v turizem in knjižnico, ki je delovala na začetku bolj občasno. V letu 1967 je 

imela pred hotelom Grad Hrib v Preddvoru v okviru turistične ponudbe kar dvajset 

samostojnih nastopov.
95

 Leta 1969 je začela v OŠ Matije Valjavca Preddvor delovati 

mladinska folklorna skupina, ki jo je vodila prof. Lenka Krišelj, ob pomoči Mirka Udirja.
96

 V 

osnovni šoli je bilo tako v naslednjih letih organiziranih več folklornih kolonij otrok. 

Sodelovali so s koroškimi Slovenci in jih učili slovenskih ljudskih plesov in drugih običajev, 

preddvorski folklorniki pa so jim obiske vračali.  Folklorna skupina Preddvor je tako dosegla 

vrh v slovenski sceni. V desetih letih delovanja je mladinska skupila imela preko 200 

nastopov v domačih krajih in po drugih državah. V teh letih se je zvrstilo več kot 100 

plesalcev, ki so svoje delo uspešno nadaljevali v drugih skupinah. Izvajali so gorenjske in 

belokranjske ljudske plese. Med svoje najuspešnejše nastope šteje skupina dva samostojna 

nastopa v Mestnem gledališču v Ljubljani, dve samostojni TV oddaji, sodelovanje na TV 

oddaji »Znanje – imanje« v Dvoranah (BiH), štiri gostovanja v ZRN in nastop pred 3000 

gledalci v Kongresnem centru v Hamburgu.
97

  

Tretji večji zagon je folklorna skupina dobila na ustanovni vaji 11. oktobra 1993, v 

preddvorskem kulturnem domu. Slavko Cvek in Jože Ekar sta predlagala Marinki Lombar, da 

se v Preddvoru zopet vzpostavi folklorna skupina. Skupina je začela nastopati v okviru 

Kulturno umetniškega društva Matije Valjavca iz Preddvora pod imenom Folklorna skupina 

Cirles, ki je bil glavni sponzor. Prvi predsednik društva pa je postal Jože Kaštrun.
98
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 Prav tam, str. 200. 
94

 Prav tam, str. 204. 
95

 Prav tam, str. 206. 
96

 Prav tam, str. 209. 
97

 Prav tam, str. 210 – 213. 
98

 Povzeto na spletu:  http://fd-preddvor.com/sl-SI/3902/zgodovina-fd, 16. 1. 2012. 
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Konec leta 2006 je folklorna skupina ustanovila samostojno društvo – Folklorno društvo 

Preddvor in pridobila novega predsednika, g. Damjana Kovačiča, ki še danes vodi društvo. 

 

Otroška folklorna sekcija Preddvor   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroška folklorna sekcija obstaja od leta 1996 in je najprej delovala kot del Turističnega 

društva Preddvor. Leta 2002 pa je prešla pod Občino Preddvor. Otroška folklorna sekcija je 

bila na začetku razdeljena v dve skupini, v mlajši skupini so plesali predšolski otroci in otroci 

prve triade, v srednji skupini pa otroci druge in tretje triade. Vodila pa jih je ga. Marinka 

Lombar. 

Danes je otroška folklorna sekcija združena v eno skupino. V njej pa so otroci od prvega do 

devetega razreda. Vaje potekajo enkrat tedensko po eno uro v prostorih OŠ Matije Valjavca in 

v kulturnem domu Preddvor. Starejši in mlajši otroci imajo vaje istočasno, vendar delo poteka 

ločeno. Otroci tretje triade imajo pri plesih bolj zahtevne korake, otroci prve in druge triade pa 

imajo med vajo večkrat vključene tudi igre. Otroška folklorna skupina poustvarja ljudske 

običaje, plese, oblačila, glasbo in poskuša predstaviti preteklost na čim bolj originalen in 

Slika 18: Otroška folklorna sekcija Preddvor (foto: P. Logonder, 11. 3. 2012) 
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zanimiv način. Otroke pa mentorja poskušava vzgajati do bolj pozitivnega odnosa do naše 

kulturne dediščine. 

Otroška folklorna sekcija pleše prirejene ljudske plese za odrasle. Otroci plešejo rašplo, 

popokano, požugano, mlinarsko, zibenšrit, kovtre šivat. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Otroška folklorna sekcija Preddvor pri odrski postavitvi Jaz si bom šivanko kupil (foto: P. 

Logonder, 11. 3. 2012) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3. 1  PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako dobro učenci Osnovne šole Matija Valjavca 

poznajo kulturno dediščino domačega kraja. Z raziskavo želim ugotoviti, če se znanje o 

plesih, pesmih, otroških igrah, poznavanju običajev, ljudskih glasbil, narečja med otroki, ki 

hodijo k folklorni skupini razlikuje od tistih, ki ne. Zanima me, če otroška folklorna skupina 

pripomore k ohranjanju kulturne dediščine v Preddvoru, koliko znanja nasploh dobijo otroci 

pri folklorni skupini ali ga večinoma od sorodnikov. 

 

Predvidevam, da bodo otroci, ki obiskujejo folklorno skupino, vedeli več o običajih iz 

preteklosti, saj jih gotovo to področje tudi veseli. Zdi se mi, da veliko znanja pridobijo tudi od 

svojih sorodnikov in pri pouku. Folklorna skupina spodbuja ohranjanje običajev, ki so že 

pozabljeni, hkrati pa otroke osvešča, kako pomembni sta naša preteklost in kultura. 

 

 

3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

VPRAŠANJA: 

 

1. Katere igre so med otroki najbolj poznane? 

2. Katere praznike in običaje otroci najbolj poznajo? 

3. Kateri plesi so najbolj znani? 

4. Katera ljudska glasbila poznajo otroci? 

5. Koliko izštevank poznajo otroci? 

6. Katere gorenjske ljudske pesmi znajo zapeti otroci?  

6. Kdo pomaga pri ohranjanju ljudskega izročila domačega kraja? 

7. Kako učinkovita je otroška folklorna skupina pri ohranjanju kulturne dediščine domačega 

kraja? 
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HIPOTEZE: 

 

H1: Otroke zanima preteklost, običaji in življenje v domačem kraju in o tem bi si želeli 

izvedeti več. 

H2: Otroci vejo, da v Preddvoru deluje otroška folklorna skupina. 

H3: Otroci najbolje poznajo ples zibenšrit. 

H4: Otroci najbolj poznajo igre lovljenja in skrivanja. 

H5: Večina otrok od izštevank pozna le An ban, pet podgan. 

H6: Otrokom sta izmed otroških glasbil najbolj poznani harmonika in lončeni bas. 

H7: Otrokom so med prazničnimi običaji najbolj poznani pustovanje, miklavževanje, butarice 

ob cvetni nedelji in božič. 

H8: Večina otrok se je že udeležila Petrovega smna. 

 

 

3. 3 METODA DELA 

 

Sestavila sem anketni vprašalnik za učence od 3. do 5. razreda in jih razdelila učencem v 

osnovni šoli Matije Valjavca. Učenci 4. in 5. razreda so v februarju 2012 vprašalnike rešili 

sami, učencem 3. razreda pa so pomagali starši. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih vprašalnikov 

sem dobila 64, ki so jih izpolnjevali učenci stari od 8 do 11 let. V vzorec so vključeni otroci, 

ki obiskujejo folklorno skupino in tisti, ki je ne. Ker je bilo otrok, ki obiskujejo folklorno 

skupino le 10 (16 %), vzorca nisem posebej primerjala z ostalo skupino. Rezultate 

vprašalnikov sem analizirala in jih grafično predstavila. 

 

Pri obdelavi podatkov je bila večkrat težava, da so imeli otroci možnost izbiranja več 

odgovorov. Prav tako nisem mogla preveriti, če so otroci plese, igre, glasbila, ljudske običaje, 

ki so jih označili kot njim znane, res poznajo. 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

48  

 

3. 3. 1 OPIS VZORCA 

 

Tabela 1: Opis vzorca 

 

STAROST SKUPAJ DELEŽ 

8 let 13 otrok 20,31 % 

9 let 25 otrok 39,06 % 

10 let 18 otrok 28,13 % 

11 let 8 otrok 12,50 % 

SKUPAJ 64 otrok 100,00 % 

 

 

3. 3. 2 OBDELAVA PODATKOV 

 

Graf 1.1: Ali te zanimajo preteklost, običaji, življenje v domačem kraju? 

(glede na starost otrok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa lahko vidimo, da se otroci ne glede na starost zanimajo za preteklost, običaje in 

življenje v domačem kraju. Najmanjši delež otrok, ki se zanima za preteklost, so 10-letniki, 

vendar je še vedno delež tistih, ki se zanimajo za preteklost dovolj velik (77,8 %). 
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Graf 1.2: Ali te zanimajo preteklost, običaji, življenje v domačem kraju? 

(glede na celoten vzorec)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Večino otrok preteklost zanima, le redki so odgovorili, da jih ne. Od vseh 64 anketiranih le 8 

otrok preteklost ne zanima, 56 otrok pa se za preteklost v domačem kraju zanima. Torej se jih 

87 % zanima za preteklost, običaje in življenje v domačem kraju. Dejavnosti v domačem 

kraju so dovolj zanimive, da pritegnejo otroke, k temu jih zagotovo spodbujajo tudi šola in 

starši. 

 

Graf 2. 1: Ali misliš, da veš dovolj o preteklosti, običajih, življenju v domačem kraju? 

(glede na starost otrok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci vseh starostnih skupin se v večjem deležu zavedajo, da še ne vejo dovolj o preteklosti, 

običajih in življenju v domačem kraju. Zopet odstopajo 10-letniki, kjer je razlika med tistimi, 

ki mislijo, da vejo dovolj o preteklosti in tistimi, ki se zavedajo, da ne, najmanjša. 
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Graf 2. 2: Ali misliš, da veš dovolj o preteklosti, običajih, življenju v domačem kraju? 

(glede na celoten vzorec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci se zavedajo, da ne vejo dovolj o preteklosti, običajih in življenju v domačem kraju. Od 

64 otrok jih 11 misli, da ne vejo dovolj, 55 pa jih je nasprotnega mnenja, kar predstavlja 83 % 

anketirancev. Otroci so dovolj kritični do sebe in se zavedajo, da njihovo znanje pri teh letih 

še ni zadovoljivo, hkrati pa tudi s tem odgovorom nakazujejo na željo po dodatnih 

informacijah. 

 

Graf 3. 1: Ali bi želel izvedeti več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

(glede na starost otrok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa lahko vidimo, da si otroci vseh starostnih skupin želijo vedeti več o preteklosti, 

običajih in življenju ljudi v domačem kraju. Tudi v tem primeru odstopa starostna skupina 10-

letnikov, saj je razlika med tistimi, ki si želijo vedeti več in tistimi, ki nimajo te želje, 

najmanjša.  
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Graf 3. 2: Ali bi želel izvedeti več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

(glede na celoten vzorec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci imajo željo po znanju, saj si jih od 64 anketirancev 58 želi vedeti več o preteklosti, 

običajih in življenju v domačem kraju, le 6 pa si tega ne želi. Od tega jih je pet starih 10 let, 

en pa 11 let. Od vseh učencev jih kar 91 % želi vedeti več o domačem kraju, kar je zelo 

pomemben podatek. Otrokom je potrebno ponuditi več znanja, jih bolj vključevati v domače 

kulturne prireditve in jih še bolj spodbujati k ohranjanju kulturne dediščine. 

 

S temi tremi vprašanji je potrjena prva hipoteza. Učence zanimajo preteklost, običaji in 

življenje v domačem kraju, zavedajo se, da nimajo še dovolj znanja in si želijo o tem vedeti 

več. 

 

Tabela 2: : Kje bi lahko sam izvedel več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem 

kraju? 

KRAJ/ 

STAROST 

8 let 

(št. odgovorov) 

9 let 

(št. odgovorov) 

10 let 

(št. odgovorov) 

11 let 

(št. odgovorov) 

SKUPAJ 

(št. odgovorov) 

Šola 8 18 10 5 41  

TD Preddvor 4 8 2 2 16 

Knjige 7 22 6 3 38 

FD Preddvor 3 3 2 3 11 

Sorodniki in 

prijatelji 

6 15 8 7 36 

Drugo  2 / 2 / 4 
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Od vseh 64 otrok je delež osemeletnih otrok 20 %. Med njimi bi jih največ dodatno znanje o 

domačem kraju iskalo v šoli (8 otrok), v knjigah, ki pišejo o Preddvoru (7 otrok), pri 

sorodnikih ter prijateljih (6 otrok).  Manj pa pri turističnem društvu in pri folklornem društvu. 

V dveh primerih bi otroci s pomočjo staršev dodatne informacije iskali tudi na spletnih 

straneh. 

 

Od vseh 64 otrok je delež devetletnih otrok je 39 %. V največ primerih bi novo zanje iskali v 

knjigah (22 otrok), potem v veliko primerih tudi pri sorodnikih in prijateljih (15 otrok), ter v 

šoli (10 otrok). Najmanj otrok bi informacije o preteklosti Preddvora iskalo pri folklornem 

društvu in turističnem društvu. 

 

Od vseh 64 otrok je delež desetletnikov 28 %. Največ med njimi bi informacije o preteklosti 

Preddvora iskalo v šoli (10 otrok), pri sorodnikih in prijateljih (8 otrok) in v knjigah  (6 

otrok). Najmanj otrok pa je mnenja, da bi več o preteklosti in običajih lahko izvedeli pri 

folklornem društvu in pri turističnem društvu. V dveh primerih bi dodatne informacije iskali 

tudi na spletnih straneh. 

 

Od vseh 64 otrok je delež enajstletnih otrok 13 %. Med njimi bi jih največ dodatne 

informacije o Preddvoru iskalo pri sorodnikih in prijateljih (7 otrok) in v šoli (5 otrok). Manj 

pa pri folklornem društvu, turističnem društvu in v knjigah. 

 

Ne glede na starost ima šola zelo velik vpliv na znanje učencev o domačem kraju. Vse 

starostne skupine otrok najmanj poznajo delovanje Turističnega društva Preddvor in 

Folklornega društva Preddvor. 
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Graf 4: Kje bi lahko sam izvedel več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem 

kraju? (glede na celoten vzorec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so imeli možnost izbiranja več odgovorov. Skupno število odgovorov je 146. Delež v 

oklepajih predstavlja delež odgovorov glede na celotno skupino otrok, torej glede na 64 otrok.  

 

Rezultati so pokazali, da otroci o domačem kraju največ izvejo v šoli (64,0 %). Torej so 

razredni učitelji dostopni otrokom in jim odgovarjajo na dodatna vprašanja, hkrati pa imajo 

znanje s tega področja. Velik delež otrok (59,4 %) še vedno seže po knjigah. Sklepamo lahko, 

da so otrokom knjige dostopne v knjižnici ali pa jih celo hranijo doma. Manj otrok ve, da bi si 

dodatne informacije lahko poiskali tudi pri Turističnem društvu Preddvor (25,0 %) in pri 

Folklornem društvu Preddvor (17,2 %).  

 

Turistično društvo in Folklorno društvo Preddvor delujeta premalo opazno. Otroci ne vejo, 

kdaj bi se lahko oglasili v teh dveh društvih ali kdo je kontaktna oseba. Zagotovo preveč otrok 

povezuje folklorno društvo le z ljudskim plesom. Če bi bile med ponujenimi odgovori tudi 

spletne strani, bi se vsekakor več otrok odločilo za to možnost. 
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Graf  5. 1: Ali veš, da v Preddvoru obstaja otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru 

folklornega društva? (glede na starost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V grafični prikaz so vključeni otroci, ki ne plešejo pri folklorni skupini. Med 54 otroki je 

otroška folklorna skupina najmanj znana 9-letnikom, saj najmanjši delež otrok (65,2 %) ve, da 

v Preddvoru deluje folklorna skupina. Starejši kot so otroci, več priložnosti so imeli, da  

spoznajo otroško folklorno skupino. 

 

Graf  5. 2: Ali veš, da v Preddvoru obstaja otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru 

folklornega društva? (glede na celoten vzorec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od vseh 64 anketiranih otrok jih 10 pleše pri folklorni skupini, torej so izvzeti od vzorca. Od 

ostalih 54 otrok jih 74 % ve, da v Preddvoru deluje otroška folklorna skupina, 26 % otrok pa 

sploh ne ve, da folklorna skupina obstaja. Več kot četrtina otrok sploh ne pozna otroške 
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folklorne skupine, kar je presenetljivo veliko, saj folklorna skupina deluje že vrsto let in ima 

za sabo veliko nastopov tudi v domačem kraju.  

 

S tem vprašanjem je delno potrjena druga hipoteza, saj večina otrok res ve, da v Preddvoru 

deluje otroška folklorna skupina. Delež tistih, ki za folklorno skupino vejo, je večji od ostalih. 

Ne smemo pa zanemariti podatka, da je še vedno veliko otrok, ki za folklorno skupino v 

domačem kraju sploh še niso slišali in ne vejo, kakšen je njen način delovanja. 

 

Graf 6: Ali si že bil na koncertu otroške folklorne skupine Preddvor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 64 otrok, jih je le 21 odgovorilo pritrdilo, da so že bili na koncertu folklorne skupine. To 

je le 32 % otrok, ki so na koncert prišli iz različnih razlogov. Med njih so všteti tudi tisti, ki so 

plesali sami. Delež otrok, ki še niso bili na koncertu (67 %), je večji od tistih, ki so na 

koncertu že bili.  

 

Predvidevam, da je glavni razlog, da niso odšli na koncert, ker zanj sploh niso vedeli, prav 

tako bi bil lahko vzrok za tako majhno udeležbo, da je koncert folklorne skupine vedno ob 

večernih urah. Vsekakor pa bi se število povečalo, če bi vključili vse tiste, ki so si že kdaj 

ogledali kakršenkoli nastop folklorne skupine. 
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Graf 7: Zakaj si odšel na koncert folklorne skupine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so imeli možnost izbiranja več odgovorov. Glavni razlog, da so otroci odšli na koncert 

je, ker pri folklorni skupini plešejo sami (47,6 %) ali njihov prijatelj oz. sorodnik (28,6 %). 

Samo pri dveh je bil edini razlog za obisk koncerta, ker ju folklora zanima. Čeprav folklorna 

skupina velikokrat nastopa v OŠ Matije Valjavca ali v njeni okolici, sama šola še ni 

organizirano peljala otrok na ogled odrske postavitve otroške folklorne skupine. Prav tako 

nobenemu od otrok ni bilo treba na koncert proti svoji volji. Od vseh 64 anketiranih pa jih 10 

pleše pri folklorni skupini, to je 15,6 % od celotnega vzorca.  

 

Tabela 3: Katere ljudske plese poznajo otroci, ki NE obiskujejo folklorno skupino? 

 

PLES/ 

STAROST 

8 let 

(9 otrok) 

9 let 

(23 otrok) 

10 let 

(16 otrok) 

11 let 

(6 otrok) 

Skupaj 

(54 otrok) 

Nobenega 5 5 5 2 17     (31,5 %) 

Rašpla 3 6 2 1 12     (22,2 %) 

Kovtri 1 1 1 1 4         (7,4 %) 

Popokana 0 2 0 1 3         (5,6 %) 

Mlinarska 1 9 6 3 19     (35,2 %) 

Požugana 3 1 0 0 4         (7,4 %) 

Zibenšrit 0 14 7 3 24     (44,4 %) 
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Delež otrok, ki niso pri folklorni skupini in ne poznajo nobenega ljudskega plesa, je 31,5 %. 

Ljudski plesi so v učnem načrtu, tako da naj bi bili vsi otroci vsaj seznanjeni z njimi. Najbolj 

se to opazi pri zibenšritu, saj ga veliko 9-letnikov in 10-letnikov pozna, med 8-letniki pa 

nihče. Ostalih 68,5 % otrok največ pozna zibenšrit (44,4 %) in mlinarsko (35,2 %). Najmanj 

poznan ples je popokana, saj so ga označili le 3 otroci (5,6 %). Na rezultat vsekakor vpliva, 

kako razredni učitelji poučujejo ljudske plese. Prav tako lahko na delež otrok, ki ne poznajo 

plesov, vpliva tudi to, da ne poznajo pravega poimenovanja. Veliko otrok je napisalo kot 

drugo ples Ob bistrem potočku je mlin ali Psiček nima repa več, čeprav sta to pesmi, plesa pa 

sta mlinarska in zibenšrit. Te odgovore sem upoštevala kot pravilne. 

 

Tabela 4: Katere ljudske plese poznajo otroci, ki obiskujejo folklorno skupino? 

 

PLES/ 

STAROST 

Skupaj 

(10 otrok) 

Nobenega / 

Rašpla 10   

Kovtri 8       

Popokana 6        

Mlinarska 10   

Požugana 10   

Zibenšrit 10   

 

Otroci, ki obiskujejo folklorno skupino, poznajo večinoma vse plese. Tudi njim sta najmanj 

poznana plesa kovtri in popokana. Če primerjamo folklornike z ostalimi otroci, poznajo več 

plesov in folklorna skupina pomaga pri ohranjanju plesne zapuščine domačega kraja. Če bi bil 

vzorec večji, bi bili rezultati bolj zanesljivi. 

 

S tem je potrjena tretja hipoteza. Otroci od vseh plesov najbolj poznajo zibenšrit, ker se ga 

učijo tudi pri pouku in prepevajo pesem tega plesa. 
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Graf 8: Kje si spoznal ples? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od vseh 64 otrok je 47 tistih, ki poznajo vsaj en ples. Imeli so možnost več izbir, saj so plese 

lahko spoznali na različne načine. Med 47 otroki jih je največ ples spoznalo v šoli (43 %), pri 

folklorni skupini (38,3 %) in od staršev (29,8 %). Glede na to, da od anketirancev le 10 otrok 

obiskuje folklorno skupino, 18 pa jih je plese spoznalo ravno pri folklorni skupini, bi bilo 

zanimivo preveriti, kako je folklorna skupina vplivala na njihovo spoznavanje plesov. Pod 

drugje sta dva otroka označila televizijo.  

 

 

Graf 9: Ali znaš zapeti katero gorenjsko ljudsko pesem? 
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Od vseh 64 otrok je delež tistih otrok, ki so odgovorili, da znajo zapeti gorenjsko ljudsko 

pesem, 69 %, delež zanikanih odgovorov pa je 31 %. Med naštetimi odgovori, katere pesmi 

znajo zapeti, je bil najbolj pogost odgovor Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Naslov pesmi 

nekoliko zavaja, saj je po izvoru pesem štajerska.
99

 Torej odgovor ni pravilen, s tem pa se 

število tistih, ki znajo zapeti gorenjsko pesem, zmanjša. Med pravilnimi odgovori je bila 

najpogosteje zapisana pesem Na planincah sončece sije in Psiček nima repa več. 

 

Med osemletniki se je štirikrat pojavil odgovor Jaz pa pojdem na Gorenjsko, dvakrat Dekle je 

po vodo šla, ostale pesmi pa so bile naštete le enkrat (Moj očka ima konjička dva, Po mest' 

sem španciral, Na planincah sončece sije, Zima je prišla, Pika poka pod goro, Fantje po polj' 

gredo, Izidor ovčice pasel, Jager pa jaga, Kje so tiste stezice, Moje dekle je še mlado, Barčica 

po morju plava). 

 

Med devetletniki se je štirikrat pojavil odgovor Jaz pa pojdem na Gorenjsko in Psiček nima 

repa več, dvakrat pa pesem Na planincah sončece sije. Ostale pesmi so bile naštete le enkrat 

(Prišla je miška z mišnice, Kje so tiste stezice, Po mest' sem španciral, Zima je prišla, Pika 

poka pod goro, Mi se imamo radi, Moj očka ima konjička dva, Al' me boš kaj rada imela, 

Včeraj sem bil na Viču, Šmentana muha). 

 

Med desetletniki se je pojavil trikrat odgovor Ob bistrem potočku je mlin, dvakrat Psiček 

nima repa več, Na planincah sončece sije in Šmentana muha, enkrat pa pesmi Včeraj sem bil 

na Viču in Po Koroškem po Kranjskem. 

 

Med enajstletniki se je dvakrat pojavil odgovor Jaz pa pojdem na Gorenjsko, enkrat pa pesmi 

Ob bistrem potočku je mlin in Po Koroškem po Kranjskem. 

 

Če bi preverjala, koliko otrok dejansko zna zapeti gorenjsko ljudsko pesem, bi se delež 

zagotovo zmanjšal, saj veliko otrok pesmi ne pozna po regijah, ampak le kot ljudske pesmi. 

Predvidevam, da je veliko otrok zavedla ravno regijska opredelitev ljudskih pesmi. Zagotovo 

preprostih otroških ljudskih pesmi poznajo več. Otrokom bi bilo lažje, če bi imeli ponujene 

odgovore. 

 

                                                 
99

 Zmaga Kumer: Slovenska pesmarica. Tretji del. Ljudske pesmi, Celje 1969, str. 118. 
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Graf 10: Kje si se naučil ljudskih pesmi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od vseh 64 otrok je 44 tistih, ki poznajo vsaj eno gorenjsko ljudsko pesem. Med njimi se jih 

je največ pesmi naučilo v šoli (72,7 %) in od sorodnikov (47,7 %). Zopet se izpostavlja 

pomembna vloga razrednega učitelja pri ohranjanju ljudskega izročila, saj njegovo delo 

bistveno vpliva na znanje učencev. Presenetili so me rezultati, da otroci v današnjem času še 

vedno prepevajo s svojimi sorodniki. Zanimivo bi bilo poizvedeti, ob kakšni priložnosti 

zapojejo skupaj. Prav tako ima pomembno vlogo pri učenju ljudskih pesmi tudi folklorna 

skupina, saj je od 44 otrok tudi 27,3 % tistih, ki so pesmi spoznali pri folklorni skupini. Pod 

drugje je eden od otrok zapisal, da se je pesmi naučil preko spletnih strani. 
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Graf 11: Katere igre poznajo otroci? 

 

 

Iz podatkov lahko vidimo, da je bila vsaka igra vsaj enkrat izbrana. Med manj poznane igre 

sem uvrstila tiste, ki so bile izbrane manj kot desetkrat, oz. jih pozna manj kot 15 % 

anketiranih. Najmanj znane igre so: dobim naravnost – podam navzkriž, kozo zbijati, številke 

se iti, šepasta lisica, gospodarja ni doma, buče krasti, gospod kapucinar, rihtarja biti, škarjice 

brusiti. (Glej prilogo: Opis manj znanih iger). Med bolj poznane igre sem uvrstila tiste, ki so 

bile izbrane več kot 54-krat, oz. jih pozna več kot 85 % anketiranih. Med bolj znane igre 

sodijo: skrivanje, kdo se boji črnega moža, gnilo jajce, slepe miši, telefonček, mačka in miš, 

ali je kaj trden most. (Glej knjigo: D. Kunaver in B. Lipovšek: Ali je kaj trden most: najlepše 

igre iz otroške zakladnice). 
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Glede na starost otrok ni možno trditi, da so se odločali za različne igre. Prav tako starejši 

otroci ne poznajo več iger od mlajših. 

 

Nekateri otroci poznajo tudi druge igre, ki niso bile med naštetimi. Med njimi je bila trikrat 

navedena igra bratec reši me, dvakrat črna žena, ostale igre pa so bile naštete le enkrat 

(morski psi; lisica, kaj rada ješ; puljenje korenčkov; len fotr). Zanimivo bi bilo vprašati 

učence po pravilih teh iger in jih zapisati. 

 

Četrta hipoteza je potrjena. Največkrat sta bili izbrani igri skrivanje in kdo se boji črnega 

moža. Igra kdo se boji črnega moža pa je tudi vrsta lovljenja. 

 

Graf 12: Katere pete igre poznajo otroci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med izbranimi možnostmi močno odstopa peta igra Ringa-raja, ki jo je izbralo 66 % otrok. 

Ostale pete igre je izbralo manj kot 36 % otrok. Najmanjši delež otrok je izbralo peto igro Tri 

ptičice. 

 

Pete igre so bile manjkrat izbrane kot skupinske igre, ker so primerne za mlajše otroke. 

Zagotovo so tudi manj znane med otroki, čeprav se jih otroci pri folklorni skupini radi igrajo. 

Na vajah folklore je najbolj priljubljena peta igra Prišla majka s kolodvora, saj otrokom pušča 

veliko domišljije. (Glej prilogo: Pete igre). 
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Graf 13: Ali se kdaj med prostim časom igrate socialne igre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci se med prostim časom igrajo socialne igre. To dokazuje delež otrok  (92 %), ki so 

označili, da se igrajo igre tudi kadar so sami s prijatelji. Le pet otrok od celotnega vzorca se 

med prostim časom ne igra teh iger. Podatek nam pove, da je potrebno otrokom predstaviti 

igre, čeprav so se nekatere igrali že naši predniki, so otrokom tudi v današnjem času zabavne. 

 

Graf 14. 1: Ali poznaš še kakšno drugo izštevanko poleg An ban, pet podgan, štiri miši, uh 

me piši, vija, vaja ven? (glede na starost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa vidimo, da mlajši otroci bolje poznajo izštevanke kot starejši, saj so bili le redki (15,4 

%) tisti, ki poznajo samo izštevanko An ban, pet podgan, medtem ko je pri starejših otrocih 

večji delež tistih, ki drugih izštevank ne poznajo. Najmanj otrok, ki poznajo tudi druge 

izštevanke, so 10-letniki, so tudi edina skupina, kjer je večji delež tistih otrok (66,7 %), ki 

poznajo samo izštevanko An ban, pet podgan. 
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Graf 14. 2: Ali poznaš še kakšno drugo izštevanko poleg An ban, pet podgan, štiri miši, uh 

me piši, vija, vaja ven? (glede na celoten vzorec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež otrok, ki pozna tudi druge izštevanke, je 53 %. Torej skoraj polovica otrok ne pozna in 

ne uporablja pri igrah tudi druge izštevanke kot An ban.  

 

Med naštetimi izštevankami je bila najbolj pogosto zapisana Pika Nogavička (17 %), En 

kovač konja kuje (8 %), Ekate pekate (5 %), Sladoled po deset (5 %), Palček Skakalček (5 %), 

Mala račka (5 %), ostale izštevanke so bile naštete le enkrat (Pod nekim mostom, Kdo bo 

danes torto jedel, Kuža laja, Enci benci, Avion kamion). 

 

Peta hipoteza je s tem zavrnjena, saj več kot polovica otrok pozna tudi druge izštevanke, ne le 

An ban, pet podgan, čeprav je rezultat precej tesen. 

 

 

Tabela 5: Zapisane izštevanke 

 

 IZŠTEVANKA št. zapisov 

1 Pika Nogavička ima rdeča lička, nosek pa rumen, ti pa pojdeš ven. 11 

2 En kovač konja kuje. Koliko žebljev potrebuje? En, dva, tri pa povej 

število ti. 

5 

3 Ekate pekate cukate me, abe fabe domine, ektum pektum, kufer štuc, 

kvinto kvanto finger puc. 

4 

4 Ančka Bančka Pomarančka v prvi klopici sedi in napiše črko i. 3 
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5 Mala račka je umrla. Ali pojdeš na pogreb? Ja. Koliko vencev boš 

nosila?... (Otrok, ki je določen, pove število, nato se šteje toliko časa, 

kakršno je število.) 

3 

6 Sladoled po deset, kdor ga kupi se zastrupi, kdor pa ne pa umre. 3 

7 Palček Skakalček na skali sedi, zvezdice šteje, se sladko smeji. En, dva, 

tri, palček Skakalček si ti. 

3 

8 Pod nekim mostom je pisalo cipcipilipcipilonika. Kdor te besede ne zna 

izgovoriti, mora mižati. 

1 

9 Kuža laja, pes prdi, star'ga desca srat tišči, ko pa kupček naredi, tam se 

šteje en, dva, tri. 

1 

10 An ban, pet podgan, štiri sove, črn vran, zajčkov pet in miške tri, kogar 

zgrabim, ta lovi. 

1 

11 Avion, kamion v Koper vozi en balon. Kamion preveč drvi, pa ga policaj 

dobi. En, dva tri, policaj si ti. 

1 

 

 

Graf 15: Katera ljudska glasbila, na katera so igrali nekoč otroci, poznaš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci med glasbili najbolje poznajo ropotulje (89 % otrok) in piščalke (84 % otrok). Čeprav 

je glasbilo harmonika poznano skoraj vsem, ga nekateri niso označili kot, da ga poznajo, saj 

so verjetno sklepali, da to ni otroško glasbilo, ampak da so nanj igrali pretežno odrasli. Med 
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manj poznana glasbila sodijo podkvice (16 % otrok), koruzne goslice (22 % otrok), pokalica 

(25 % otrok) in klopotec (31 % otrok). Starejši otroci ne poznajo bolje glasbil od mlajših. 

 

Šesta hipoteza je s tem zavrnjena, saj otrokom izmed glasbil nista najbolj poznana harmonika 

in lončeni bas, ampak ropotulje in piščalke. 

 

 

Graf 16: Katere praznike oz. praznovanja, povezana z otroki, poznaš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrokom so znani vsi prazniki oz. šege ob praznikih, ki so se ohranili v Preddvoru. Noben 

običaj, povezan s praznikom ni poznan vsem, kar me je najbolj presenetilo za božič. Najbolj 

poznane šege so postavljanje jaslic ob božiču (88 %), miklavževanje (88 %) in pustovanje (86 

%). Med manj poznane pa spadajo prazniki, povezani s svetniki. Sejanje žita na dan sv. 

Barbare in sv. Lucije pozna 20 % otrok, blagoslov konj in soli ob sv. Štefanu pa 31 % otrok. 

Katere praznike oz. navade ob praznikih poznajo otroci, je veliko odvisno tudi od tega, kako 

jih doma praznujejo ali pa koliko o njih izvejo pri pouku. Pri folklorni skupini otroci tekom 

leta spoznavajo šege ob praznikih, včasih pa pripravimo odrsko postavitev, vsebinsko 

povezano s praznikom in jo predstavimo širšemu občinstvu. Mislim, da bi otroci morali več 
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vedeti o posameznih dnevih v letu, saj so v preteklosti prav prazniki bili glavni razlog za 

druženje in ples. 

 

Sedma hipoteza je s tem vprašanjem potrjena, saj so otrokom izmed vseh običajev povezanih s 

prazniki najbolj poznani: pustovanje, miklavževanje, butarice ob cvetni nedelji in božič. 

 

 

Graf 17: Ali si se že kdaj udeležil »Petrovega smna«? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrov smn je bil organiziran šele zadnji dve leti, zato je delež otrok, ki so se ga udeležili, 

manjši (44 %) od tistih, ki se ga niso (56 %). Z večjim oglaševanjem bomo dosegli večji 

udeležbo. Prav tako pa sem mnenja, da bo z leti obisk večji, saj je tudi program vedno bolj 

izpopolnjen. 

 

Osma hipoteza je s tem zavrnjena. Večina otrok se še vedno ni udeležila Petrovega smna. 
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Graf 18: Kaj ti je bilo na Petrovem smnu najbolj všeč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrovega smna se je udeležilo 28 otrok, všeč pa so jim bila različna dogajanja. Otroci so 

lahko izbrali več možnih odgovorov. Največji delež otrok se je odločil za tržnico, kjer so se 

prodajali domači izdelki (68 %), takoj za tržnico so jim bili všeč konji in kočija (61 %), potem 

ljudje, oblečeni v kostume iz Prešernovega časa (54 %), nastop folklorne skupine (32 %) in 

najmanjši delež otrok se je odločilo za lajnarja (25 %). Čeprav so imeli možnost drugih 

odgovorov, jih niso navedli.  

 

Vidimo lahko, kaj je otrokom všeč in s čim jih lahko privabimo k ogledu kulturnih prireditev. 

Točke, ki so bile izbrane v manjšem številu, pa je treba izboljšati in narediti zanimive za 

gledalce, da se bodo tudi v prihodnjih letih vračali na Petrov smn v Preddvoru.  
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3. 4 SKLEP 

 

V raziskavi je sodelovalo 64 otrok, med njimi so bili tisti, ki folklorno skupino obiskujejo in 

tisti, ki je ne. 

 

 Iz podatkov lahko sklepam, da se otroci, kljub temu, da ne obiskujejo folklorne skupine,  

zanimajo za preteklost in običaje v domačem kraju in so željni dodatnega znanja. Prav tako 

vejo, kam vse bi se lahko obrnili, če bi si želeli izvedeti še več. Otrokom sta Turistično 

društvo Preddvor in Folklorno društvo Preddvor nepoznana, torej delujeta premalo učinkovito 

in prepoznavno. Veliko informacij o domačem kraju jim daje osnovna šola. Razredni učitelji 

učence učijo ljudske plese, pesmi, igre in izštevanke. Učenje ljudskih plesov zajema tudi učni 

načrt. Učenci naj bi plese po programu spoznavali pri glasbeni vzgoji in pri športni vzgoji, 

življenje v preteklosti, način oblačenja pa pri družbi. Prav tako pri ohranjanju kulturne 

dediščine veliko pripomorejo tudi njihovi sorodniki.  

 

Med vsemi plesi je otrokom najbolj znan ples zibenšrit. Vsekakor pa tisti otroci, ki obiskujejo 

folklorno skupino, spoznajo več plesov, iger, pesmi in jih tudi tedensko utrjujejo na vajah. 

Presenetljivo pa je, da veliko otrok ne pozna nobene gorenjske ljudske pesmi. Tudi sama 

folklorna skupina daje premalo poudarka na tem, iz katerega kraja izhaja pesem, ki se jo 

učijo. Otroci poznajo ljudske pesmi, vendar ne po pokrajinah. Prav tako dobro poznajo tudi 

otroška ljudska glasbila in šege, ki so se ohranile v domačem kraju. Najbolj znana otroška 

ljudska glasbila so jim ropotulje in piščalke. Med šegami ob praznikih iz preteklosti pa so jim 

najbolj poznani postavljanje jaslic ob božiču, miklavževanje in pustovanje.  

 

Petrovega smna se je udeležilo manjše število otrok, ker se dogajanje v Preddvoru odvija šele 

drugo leto in marsikdo sploh še ne ve zanj. 
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Rezultati hipotez  

 

H1: Potrjena, saj otroke zanimajo preteklost, običaji in življenje v domačem kraju in o tem bi 

si želeli izvedeti več. 

H2: Delno potrjena, saj četrtina otrok še vedno ne ve, da v Preddvoru deluje otroška folklorna 

skupina. 

H3: Potrjena, saj otroci od vseh plesov najbolje poznajo ples zibenšrit. 

H4: Potrjena, saj otroci najbolj poznajo igre lovljenja (Kdo se boji črnega moža) in skrivanja. 

H5: Zavrnjena, saj veliko otrok pozna tudi druge izštevanke, ne le An ban, pet podgan. 

H6: Zavrnjena, saj so otrokom izmed otroških glasbil najbolj poznane ropotulje in piščalke in 

ne harmonika ter lončeni bas. 

H7: Potrjena, saj so otrokom med prazničnimi šegami najbolj poznani pustovanje, 

miklavževanje, butarice ob cvetni nedelji in božič. 

H8: Zavrnjena, saj se večina otrok še ni udeležila Petrovega smna. 

 

 

Folklorna skupina ima pri ohranjanju kulturne dediščine domačega kraja pomembno vlogo, 

saj otroke seznanja s šegami ob praznikih, z ljudskimi glasbili, igrami in pesmimi. Najbolj pa 

se kaže njena vloga pri poznavanju ljudskih plesov. 
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3. 5 OPIS ODRSKE POSTAVITVE 

 

Otroška folklorna sekcija Preddvor se je v šolskem letu naučila odrsko postavitev Jaz si bom 

šivanko kupil. Avtorja odrske postavitve sva Petra Logonder in Miran Murnik. Otroci so v 

mesecu maju 2012 nastopili za učence razredne stopnje kot predstavitev dela folklorne 

skupine. Natopilo je 34 otrok starih od 5 do 15 let. Odrsko postavitev smo vadili skozi celotno 

šolsko leto in se z njo predstavili tudi na občinskem in regijskem srečanju otroških folklornih 

skupin. 

 

Odrska postavitev traja 10 minut. V njej so prikazani plesi zibenšrit in požugana v treh 

različicah, ljudska pesem Jaz si bom šivanko kupil in igra rinčice talati. Otroci so nastopili v 

kostumski podobi kmečkih otrok 19. stoletja. Ples spremlja eden izmed fantov z diatonično 

harmoniko. 

 

 

3. 5. 1 VSEBINA ODRSKE POSTAVITVE 

 

Harmonikar si je z delom in igranjem na harmoniko prislužil prvi kovanec, na katerega je zelo 

ponosen. Kovanec si ogleduje in ga razkazuje drugim. Čeprav sama vrednost kovanca ni tako 

velika, fantje vseeno razmišljajo, kaj vse bi si lahko kupili z njim. Vsak bi si kupil tisto, kar si 

najbolj želi, eden klobuk, drugi suknjič, kolo ali pa karamele, da bi se lahko posladkali.  

Enemu izmed njih se utrne ideja, da si bo kupil šivanko. Tako fantje zapojejo prvo kitico 

pesmi in se postavijo v dve ravni vrsti. Z drugo kitico pridejo na oder dekleta, ki prav tako kot 

fantje hodijo v dveh vrstah po melodiji. Ker dekleta včasih preveč sprašujejo in jih vse preveč 

zanima, se fantje malo pošalijo na njihov račun in glede na besedilo pesmi rečejo, da jih bodo 

s kolesom zvrnili v jezero Črnava v Preddvoru. Čeprav so dekleta nekoliko jezna, vseeno 

zaplešejo skupaj najprej požugano in nato še zibenšrit v dveh skupinah, mlajši posebej z bolj 

enostavnimi koraki in starejši s težjimi. Na koncu se vse zaključi z igro rinčice oz. 

»kovanček« talam. Eden izmed otrok prekrši pravila igre, skrije kovanec in steče z njim, ostali 

pa ga skušajo uloviti. 
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3. 5. 2 PESEM JAZ SI BOM ŠIVANKO KUPIL 

 

FANTJE: Jaz si bom šivanko kupil, kaj, kaj, kaj; 

                jaz si bom šivanko kupil kaj, kaj, kaj. 

DEKLETA: Kaj boš pa šivanko rabil, kaj, kaj, kaj; 

                     kaj boš pa šivanko rabil, kaj, kaj, kaj. 

FANTJE: S šivanko bom pa žakel šival, kaj, kaj, kaj; 

                 s šivanko bom pa žakel šival, kaj, kaj, kaj. 

DEKLETA: Kaj boš pa ti žakel rabil, kaj, kaj, kaj; 

                     kaj boš pa ti žakel rabil, kaj, kaj, kaj. 

FANTJE: V žakel bom koruzo dajal, kaj, kaj, kaj; 

                 v žakel bom koruzo dajal, kaj, kaj, kaj. 

DEKLETA: Kaj boš pa koruzo rabil, kaj, kaj, kaj; 

                     kaj boš pa koruzo rabil, kaj, kaj, kaj. 

FANTJE (govorijo) Matic: » S koruzo bom pa prasca futrou.« 

                                 Lovro: » Prasec mi bo masti dajou.« 

                                 Rafael: » Z mastjo bom kolo namazou.« 

                                 Aljaž: » S kolesom bom pa babo vozu.« 

DEKLETA: Kaj boš pa ti babo rabil, kaj, kaj, kaj; 

                     kaj boš pa ti babo rabil, kaj, kaj, kaj. 

FANTJE (govorijo) Aljaž: » Babo bom pa u Črnavo* zvrnu, da bodo žabe lepo pele, k' bodo                

mojo babo jedle.«             

 

 

*Črnava - jezero v Preddvoru           
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4 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu sem se posvetila ohranjanju kulturne dediščine v Preddvoru. V sliki in 

besedi sem predstavila delo otroških folklornih skupin in se bolj natančno usmerila v 

delovanje skupine v domačem kraju. Pisala sem o ljudskih plesih, pesmih, igrah, izštevankah, 

glasbilih in ljudskih običajih. Predstavila sem tudi preteklost folklornega društva Preddvor. 

 

Čeprav sama ne prihajam iz Preddvora, že več let plešem pri odrasli folklorni skupini, pred 

leti pa sem začela voditi še otroško skupino. Folklora me zanima, saj rada plešem in 

poustvarjam izročilo naših prednikov. Zdi se mi pomembno, da svoj odnos do preteklosti in 

zavest o ohranjanju kulturne dediščine prenašam tudi na mlajše rodove. Pri otroški skupini se 

učimo plesov, iger, pesmi na sproščen način, spoznavamo ljudska glasbila in spodbujamo 

otroke, da se tudi sami preizkusijo v igranju. Ob prazničnih dnevih pa poskušamo prikazati 

praznovanje iz preteklosti. Nekateri otroci se marsičesa naučijo in prenesejo znanje na svoje 

domače, drugi pa povejo, kako praznujejo sami. S tem poskrbimo, da se izročilo prenaša iz 

roda v rod, tako kot se je več stoletij pred nami. Če bomo otrokom privzgojili, da je to nekaj 

dragocenega, da se bodo zavedali, da je naša preteklost povezana tudi z nami, bodo svoje 

zanje lahko prenašali tudi na svoje otroke. 

 

V vsako dejavnost, ki jo želimo kvalitetno izvajati, je potrebno vložiti veliko lastnega truda in 

prostega časa, potrebujemo ljubezen in podporo, saj je le tako mogoče vztrajati. Moj trud je 

poplačan s tem, da otroci z veseljem obiskujejo folklorno skupino, da se njihovo število vsako 

leto povečuje. Iskrice v očeh in njihovi nasmehi povejo, da pri tem uživajo in prav otroci mi 

dajejo motivacijo za nadaljnje delo. 

 

Pri izdelavi diplomskega dela sem poglobila svoje znanje s področja folklore. Izvedela sem 

veliko novega o preteklosti Folklornega društva Preddvor in o izvirnosti plesov. Pri 

preučevanju literature so mi postali jasni pojmi, ki jih uporabljajo strokovnjaki s tega 

področja. Na podlagi raziskave pa sem spoznala, da otroke preteklost, šege in življenje ljudi v 

domačem kraju zanimajo in si o tem želijo vedeti več. Zato je naša naloga, da jim to tudi 

ponudimo. 

 

 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

74  

 

5 LITERATURA IN VIRI 

 

5. 1 LITERATURA 

 

1. Benedičič, Irena: Otroški ljudski plesi in igre. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta 2003. 

2. Crnčan, Mateja: Slovenska otroška ljudska pesem. Diplomsko delo. Ljubljana: 

pedagoška fakulteta 2008. 

3. Cvetko, Igor: Najmanjše igre na Slovenskem. Radovljica: Didakta 2000. 

4. Folklornik 2. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2006. 

5. Folklornik 3. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2007. 

6. Folklornik 4. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2008. 

7. Folklornik 5. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2009. 

8. Folklornik 6. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2010. 

9. Folklornik 7. Glasilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti: 

Knific, Bojan (ur.). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

2011. 

10. Fuchs, Branko: Ljudski plesi v osnovni šoli. Priročnik za učitelje, mentorje in 

vaditelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 2004. 

11. Knific, Bojan: »Ko v nošo se odenem…«. Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s 

posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Ljubljana: 

Slovensko etnološko društvo 2008. 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

75  

 

12. Kumer, Zmaga: Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska 

matica 1983. 

13. Kumer, Zmaga (ur.): Slovenska pesmarica. Tretji del. Ljudske pesmi. Celje: 

Mohorjeva družba 1969. 

14. Kumer, Zmaga: Še eno si zapojmo. Pesmarica slovenskih ljudskih pesmi. Celje: 

Mohorjeva založba 1999. 

15. Kunaver, Dušica: Ljudske noše od pomladi do pomladi. Ljubljana: samozaložba 

Dušica Kunaver in sozaložba Top Regionalni izobraževalni center Radovljica 1997. 

16. Kunaver, Dušica in Lipovšek, Brigita: Šege in pesmi pod lipo domačo od prosinca do 

grudna. Ljubljana: samozaložba Dušica Kunaver 2007. 

17. Kunaver, Dušica in Lipovšek, Brigita: Ali je kaj trden most: najlepše igre iz otroške 

zakladnice. Ljubljana: Mladinska knjiga 2006. 

18. Košak Blumer, Staša: Sto narodnih noš na Slovenskem, Ljubljana: Prešernova družba 

2009. 

19. Lubej, Nežka: Pikapolonica, hvala za zlato kolo! Otroške igre in plesi. Priročnik za 

folklorno vzgojo. Maribor: Zveza kulturnih organizacij 1997. 

20. Marin, Andreja: Ljudsko izročilo v otroških pesmih na Gorenjskem. Diplomsko delo. 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta 1998. 

21. Makarovič, Marija in Dolenc, Jana: Slovenska ljudska noša v besedi in podobi.. Peti 

zvezek. Zilja. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije 1991. 

22. Ovsec, Damjan J.: Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. 

Ljubljana: DOMUS 1994. 

23. Pakiž, Alenka: »Ribәnčanә smo se lәpo nosilә!« Oblačenje v Ribniški dolini od konca 

19. stoletja do druge svetovne vojne. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti 2009. 

24. Rauh, Katarina: Poznavanje praznovanj in svetnikov v jesenskem in zimskem času na 

osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta 2011. 

25. Roblek, Tone: Kulturno in športno življenje v Preddvoru. V: Roblek, Tone (ur.). 

Preddvor v času in prostoru. Preddvor: Občina 1999.  

26. Ramovš, Mirko: Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, 

Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: KRES 1992. 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

76  

 

27. Ramovš, Mirko: Ljudski plesi. Ljubljana: Komisija za družabni ples pri ZKO 

Slovenije. Združenje plesnih učiteljev SR Slovenije delavska univerza »Cene Štupar« 

1981. 

28. Ramovš, Mirko: Plesat me pelji. Plesno izročilo na Slovenskem. Ljubljana: 

Cankarjeva založba 1980. 

29. Strajnar, Julijan: Folklorist. Glasilo folklornih skupin Slovenije in odbora za folklorno 

dejavnost pri predsedstvu Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Leto IX, št. 1-2/1986 

– Ponatis 1989. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije. 

30. Valvasor, Janez Vajkard: Slava vojvodine Kranjske. Ljubljana: Mladinska knjiga 

1994. 

31. Viharnik priloga Gorenjskega glasa, Zavrl-Žlebir, Danica (ur.). Priloga 56. številke 

Gorenjskega glasa, 16. 7. 2010. Petrov semenj je bil živ. Reportaža, str. 16.  

32. Vogelnik, Marija (ur.): Ura je ena, medved še spi. Slovenske ljudske naštevanke, 

odštevanke in izštevanke, igre in poigravke, nagajivke in posmehulje. Ljubljana: 

Mladinska knjiga 1980. 

 

 

5. 2 SPLETNI VIRI 

 

1. O harmoniki: http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=138, 28. 1. 

2012. 

2. O zgodovini folklornega društva: http://fd-preddvor.com/sl-SI/3902/zgodovina-fd, 16. 

1. 2012. 

3. O folklornem društvu: http://fd-preddvor.com/sl-SI/3900/kdo-smo, 27. 12. 2011. 

4. O delovanju otroških skupin: http://www.jskd.si/folklorna-

dejavnost/prireditve/uvod_prireditve_folklora.htm, 10. 3. 2011. 

5. Slika 5: http://www.lovrenc.si/forum/viewtopic.php?id=5554&p=83, 2. 5. 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.welcome-to-slovenia.com/content?ContentID=138
http://fd-preddvor.com/sl-SI/3902/zgodovina-fd
http://fd-preddvor.com/sl-SI/3900/kdo-smo
http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/prireditve/uvod_prireditve_folklora.htm
http://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/prireditve/uvod_prireditve_folklora.htm
http://www.lovrenc.si/forum/viewtopic.php?id=5554&p=83


DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

77  

 

6 PRILOGE 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Odrasla folklorna skupina Folklornega društva Preddvor s plesom kovtre šivat (foto: 

P. Logonder, 8. 2. 2012) ............................................................................................................. 9 

Slika 2: Odrska postavitev otroške plesne skupine Krog iz Maribora (foto: B. Knific, 

Folklornik 2,  str.  84) ............................................................................................................... 11 

Slika 3: Kostumska podoba deklice (foto: P. Logonder, 21. 4. 2012) ..................................... 13 

Slika 4: Tabor v Trilobitu: Otroška folklorna sekcija Preddvor pri  igri rinčice talati (foto: P. 

Logonder, 3. 3. 2012) ............................................................................................................... 20 

Slika 5: Ringa, ringa raja leta 1955 (povzeto s spleta: 

http://www.lovrenc.si/forum/viewtopic.php?id=5554&p=83, 2. 5. 2012) .............................. 24 

Slika 6: Odrasli godčevski sestav: kontrabas, klarinet, harmonika (foto: P. Logonder, 25. 11. 

2011) ......................................................................................................................................... 25 

Slika 7: Harmonikar Otroške folklorne sekcije Preddvor (foto: P. Logonder, 25. 11. 2011) .. 25 

Slika 8: Lončeni bas (Z. Kumer, Ljudska glasbila in godci, str. 61) ........................................ 27 

Slika 9: Žabice (Z. Kumer, Ljudska glasbila in godci, str. 61) ................................................ 27 

Slika 10: Butarica iz bršljana  (foto: P. Logonder, 1. 4. 2012)................................................. 31 

Slika 11: Košara z blagoslovljenimi jedmi (foto: P. Logonder, 7.  5. 2012) ........................... 32 

Slika 12: Pirhi obarvani s čebulno barvo (foto: P. Logonder, 8. 4. 2012) ............................... 33 

Slika 13: Lajnar  na Petrovem smnu (Viharnik, junij 2010, str. 16) ........................................ 34 

Slika 14: Narodna noša (foto: P. Logonder, 9. 7.  2011).......................................................... 38 

Slika 15: Vsakdanja otroška obleka (foto: M. Makarovič in J. Dolenc, Zilja, 1991, str. 105) 39 

Slika 16: Deklica Otroške folklorne sekcije Preddvor v folklornem kostumu  (foto: P. 

Logonder, 11. 3. 2012) ............................................................................................................. 40 

Slika 17: Dekle s kitami (foto: A. Pakiž, »Ribәnčanә smo se lәpo nosilә!«, str. 126) ............. 41 

Slika 18: Otroška folklorna sekcija Preddvor (foto: P. Logonder, 11. 3. 2012)....................... 44 

Slika 19: Otroška folklorna sekcija Preddvor pri odrski postavitvi Jaz si bom šivanko kupil 

(foto: P. Logonder, 11. 3. 2012) ............................................................................................... 45 

 

 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724744
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724744
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724745
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724745
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724746
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724748
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724748
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724749
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724749
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724750
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724751
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724752
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724753
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724754
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724755
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724756
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724757
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724758
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724759
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724759
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724760
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724761
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724762
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Otroci/Desktop/DIPLOMA-Ohranjanje%20kulturne%20dediščine%20domačega%20kraja%20z%20otroško%20folklorno%20skupino%20Preddvor.doc%23_Toc327724762


DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

78  

 

KAZALO GRAFOV 
 

Graf 1.1: Ali te zanimajo preteklost, običaji, življenje v domačem kraju? .............................. 48 

(glede na starost otrok) ............................................................................................................. 48 

Graf 1.2: Ali te zanimajo preteklost, običaji, življenje v domačem kraju? .............................. 49 

(glede na celoten vzorec) .......................................................................................................... 49 

Graf 2. 1: Ali misliš, da veš dovolj o preteklosti, običajih, življenju v domačem kraju? ........ 49 

(glede na starost otrok) ............................................................................................................. 49 

Graf 2. 2: Ali misliš, da veš dovolj o preteklosti, običajih, življenju v domačem kraju? ........ 50 

(glede na celoten vzorec) .......................................................................................................... 50 

Graf 3. 1: Ali bi želel izvedeti več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? . 50 

(glede na starost otrok) ............................................................................................................. 50 

Graf 3. 2: Ali bi želel izvedeti več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? . 51 

(glede na celoten vzorec) .......................................................................................................... 51 

Graf 4: Kje bi lahko sam izvedel več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

(glede na celoten vzorec) .......................................................................................................... 53 

Graf  5. 1: Ali veš, da v Preddvoru obstaja otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru 

folklornega društva? (glede na starost) .................................................................................... 54 

Graf  5. 2: Ali veš, da v Preddvoru obstaja otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru 

folklornega društva? (glede na celoten vzorec) ........................................................................ 54 

Graf 6: Ali si že bil na koncertu otroške folklorne skupine Preddvor? .................................... 55 

Graf 7: Zakaj si odšel na koncert folklorne skupine? ............................................................... 56 

Graf 8: Kje si spoznal ples? ...................................................................................................... 58 

Graf 9: Ali znaš zapeti katero gorenjsko ljudsko pesem? ........................................................ 58 

Graf 10: Kje si se naučil ljudskih pesmi? ................................................................................. 60 

Graf 12: Katere pete igre poznajo otroci? ................................................................................ 62 

Graf 13: Ali se kdaj med prostim časom igrate socialne igre? ................................................. 63 

Graf 14. 1: Ali poznaš še kakšno drugo izštevanko poleg An ban, pet podgan, štiri miši, uh me 

piši, vija, vaja ven? (glede na starost) ...................................................................................... 63 

Graf 14. 2: Ali poznaš še kakšno drugo izštevanko poleg An ban, pet podgan, štiri miši, uh me 

piši, vija, vaja ven? (glede na celoten vzorec) .......................................................................... 64 

Graf 15: Katera ljudska glasbila, na katera so igrali nekoč otroci, poznaš?............................. 65 

Graf 16: Katere praznike oz. praznovanja, povezana z otroki, poznaš? .................................. 66 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

79  

 

Graf 17: Ali si se že kdaj udeležil »Petrovega smna«? ............................................................ 67 

Graf 18: Kaj ti je bilo na Petrovem smnu najbolj všeč? ........................................................... 68 

 

 

KAZALO TABEL 

 

Tabela 1: Opis vzorca ............................................................................................................... 48 

Tabela 2: : Kje bi lahko sam izvedel več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem 

kraju? ........................................................................................................................................ 51 

Tabela 3: Katere ljudske plese poznajo otroci, ki NE obiskujejo folklorno skupino? ............. 56 

Tabela 4: Katere ljudske plese poznajo otroci, ki obiskujejo folklorno skupino? ................... 57 

Tabela 5: Zapisane izštevanke .................................................................................................. 64 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

80  

 

OPIS MANJ ZNANIH IGER 

 

1 Dobim naravnost – podam navzkriž 

Igra, pri kateri poznajo pravila vsi, razen enega. Tisti, ki igre ne pozna, mora uganiti, kako predmet (storž, 

kamen, košček lesa) potuje po krogu – naravnost in navzkriž. Otroci podajajo predmet drug drugemu, vendar 

pri tem ni pomemben položaj rok, ampak nog. Ob tem govorijo: »Dobim naravnost (če držijo noge naravnost), 

podam navzkriž (če so noge prekrižane).« Hkrati telovadijo z rokami, da bi čim bolj zmedli tistega, ki uganjuje. 

Kar precej smeha je, preden otrok ugotovi pravilo igre. 

 

2 Kozo zbijati 

Otroci postavijo na sredino igrišča večji kamen in nanj manjšega. To je koza. Meter okrog nje je pastirjev 

prostor (pastirja določi izštevanka). V primerni razdalji (na primer 5 metrov) stojijo za črto otroci, ki bodo zbijali 

kozo – manjši kamen. Vsak igralec vrže svoj kamen v kozo in jo poskuša zbiti. Če se mu to posreči, jo pastir takoj 

popravi, kamen, s katerim je igralec kozo zadel, pa obleži na igrišču. Če igralec koze ne zadene, mora svoj 

kamen dobiti nazaj in ponovno poskusiti zadeti kozo. Kamen pa je težko dobiti, saj pastir varuje prostor okrog 

koze in igralcem preprečuje, da bi pobrali svoj kamen. Takoj, ko se igralec dotakne kamna, je varen pred 

pastirjem, vendar le toliko časa, dokler kamen leži na tleh! Čim ga dvigne in steče za njim proti črti, ga pastir 

lahko znova udari. Če igralec vidi, da pastirju ne bo mogel pravočasno uiti, se lahko skloni in se s kamnom 

dotakne tal – to mu daje varnosti. Če pastir ujame vsiljivca, zamenjata vlogi. 

 

3 Številke se iti 

Ta igra je zelo zabavna, če zna kdo dobro pripovedovati. Igralci sedejo v krog in vsak si izbere svojo številko. 

Pripovedovalec si sproti izmišlja zgodbo, ki vsebuje številke. Igralci pozorno poslušajo zgodbo in vstanejo, ko 

zaslišijo svojo številko. Če pripovedovalec uporabi dvomestno število, na primer 28, morata vstati igralca 2 in 8, 

pri 33 pa mora dvakrat vstati igralec številka 3. Tisti igralec, ki presliši svojo številko ali ne vstane pravočasno, 

dobi kazen. 

 

4 Šepasta lisica 

Šepasta lisica, ki jo je določila izštevanka, sedi v svojem brlogu (v krogu, ki ga nariše okrog sebe). V brlogu lahko 

stoji na obeh nogah, ko pa zapusti svoje bivališče, mora skakati po eni nogi in loviti igralce. Igralci so okrog nje 

in ji nagajajo. Ko se ji kak igralec približa, se ga lisica hitro dotakne z roko in ta postane njen naslednik. Če lisica 

nikogar ne ujame in je že utrujena od skakanja po eni nogi, lahko odide nazaj v brlog in si malo oddahne. Nato 

se igra zopet nadaljuje. Če se lisica zunaj svojega brloga dotakne tal z drugo nogo, jo igralci hitro napodijo v 

brlog. 

 

 

 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

81  

 

5 Gospodarja ni doma 

Izštevanka določi gospodarja. Otroci potegnejo črto in se postavijo za njo. Nekaj metrov pred črto se usede 

gospodar in se pretvarja, da spi. Medtem ko gospodar spi, otroci tiho prestopijo črto in prepevajo: »Gospodarja 

ni doma, mi pa hruške krademo.« Naenkrat gospodar vstane in steče za otroki. Zasleduje jih do črte, preko nje 

pa ne sme. Igra se ponavlja toliko časa, dokler gospodar nekoga ne ujame. Tisti, ki ga gospodar ulovi, postane 

gospodar v naslednji igri. 

 

6 Buče krasti 

Izštevanka določi gospodarja in tatu, vsi drugi pa so buče. Buče ležijo po tleh. Ko gospodar pride prvič na polje, 

buče že toliko zrastejo, da dvignejo glave. Gospodar jih zadovoljno gleda in mrmra: »Lepo rastejo! Kmalu bodo 

trde buče!« Ko pride gospodar drugič na polje, buče že klečijo in zorijo, vendar še niso dovolj zrele. Gospodar 

hodi okrog in tipa glave in ugotavlja: »Ta še ni, ta še ni, a bo kmalu!« Ob tretjem obisku buče že stojijo in 

gospodar ugotovi, da so že dovolj zrele. Medtem ko hodi med bučami in jim otipava glave, govori: »Ta bi bila, ta 

tudi, tudi ta je dobra!« Odloči se, da jih bo pobral iz njive. Medtem se na njivo prikrade tat, ki se je doslej 

skrival. Ukrade nekaj buč in jih odpelje s seboj. Ko začne gospodar pobirati buče, opazi tatvino. Z bučami, ki so 

ostale na njivi, napade tatu. Kdor ujame tatu, je v naslednji igri tat. 

 

7 Gospod kapucinar 

Kapucinarja določi izštevanka. Otroci se najprej dogovorijo za neka skupinska imena (živali, barve, številke). 

Nato začne kapucinar postavlajti vprašanja, otroci pa mu odgovarjajo. Če so otroci poimenovani po živalih se 

igra začne.  

Kapucinar: »Gospod kapucinar je kapico zgubil, kdor jo najde, naj jo da nazaj. Slon!« 

Slon: »A jaz? Jaz že ne.« 

Kapucinar: »Kdo pa drug?« 

Slon: »Čriček!« 

Čriček: »Ali jaz? Jaz že ne.« 

Kapucinar: »Kdo pa drug?« 

Čriček: »Veverica!« 

Veverica: »Ali jaz?...« 

Obtožena živalca, ki takoj ne odgovori, naredi napako in postane kapucinar. 

 

8 Rihtarja biti 

Rihtarja določi izštevanka. Eden od otrok sedi, rihtar pa mu glavo položi v naročje. Drugi otroci stojijo za njim in 

se s kretnjami dogovarjajo, kdo ga bo udaril. Rihtar je sklonjen tako, da ga otroci lahko udarijo po zadnji plati. 

Ugotoviti mora, kdo ga je udaril. Vsak otrok ga lahko udari le enkrat. Udarci so rahli, a premišljeni tako, da 

rihtar čim težje ugane, kdo ga je udaril. Ko ugotovi, ga zamenja tisti, ki ga je udaril.  
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9 Škarjice brusiti 

Z izštevanko se določi, kdo bo brusil škarjice, nato si vsak poišče svoje drevo, kamen ali količek. Med njimi hodi 

brusač škarjic, brusi kazalec ob kazalec in govori: »Šlik-šlak, škarjice brusim, šlik-šlak, škarjice brusim …«  

Ustavi se pri enem od otrok in vpraša: »Ali imate pri vas kake škarjice za nabrusiti?«  

Otrok odgovarja: »Pri nas ne, ampak tam preko!« in pokaže na enega otroka. 

Brusač se napoti v nakazano smer, otroci pa za njegovim hrbtom zamenjajo svoja mesta. S kretnjami se 

dogovorijo, s kom bodo zamenjali mesto, in hkrati pazijo, da brusač ne zasede izpraznjenega mesta. Če brusaču 

uspe, da najde nezasedeno mesto, ga nadomesti tisti, ki ostane brez mesta.
100
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 D. Kunaver in B. Lipovšek: Ali je kaj trden most, str. 14 – 84. 
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PETE IGRE 

 

Ringa-raja 

Otroci se postavijo v krog in se primejo za roke. Hodijo po krogu in prepevajo pesem. 

Ringa ringa raja, 
muca pa nagaja,  
kuža pa priteče  
pa vse na tla pomeče. 
 

Tri ptičice 

Otroci se postavijo v krog in se primejo za roke. Hodijo po krogu v nasprotni smeri urinega kazalca in pojejo 

pesem. 

Tri ptičice, tri ptičice                   Tri ptičice, tri ptičice                             Tri ptičice, tri ptičice 
so morje obletele.                       so morje obletele.                                 so morje obletele. 
Prva nosi, prva nosi                     Druga nosi, druga nosi                         tretja nosi, tretja nosi 
klasek od pšenice.                        jagodo od grozda.                                 Zdravje in veselje. 

Da b' ga, bog daj,                         Da b' jo, bog daj,                                    Da b' ga, bog daj, 
da b' ga, bog daj,                          da b' jo, bog daj                                     da b' ga bog daj, 
v naše polje dela!                         v našo goro dela!                                   v naše selo dela! 

Ona ga je, ona ga je                    Ona jo je, ona jo je                                Ona ga je, ona ga je 
v naše polje dela,                        v našo goro dela.                                   v naše selo dela, 
naše polje, naše polje                Naša gora, naša gora                             naše selo, naše selo 
jako obrodilo.                              jako obrodila.                                          Zdravo in veselo. 

 
 
Bela lilija 

Plesna igra Bela, bela lilija je primer otroškega plesa z izbiranjem. Deklice se primejo v krog in med pesmijo 

hodijo v desno. Ena deklica hodi sredi kroga v nasprotni smeri (po krogu levo) in dela, kar ji ostale med pesmijo 

narekujejo: najprej poskoči enkrat, nato dvakrat, nadalje mora skloniti glavo, zapreti oči in nazadnje s prstom 

pokazati na poljubno deklico v krogu in uganiti njeno ime. Če deklica ugane ime, se vloga zamenja in mora 

imenovana v sredo kroga; tista, ki je izbirala, pa na njeno mesto. Če ne ugane, mora ostati v krogu. Igra se nato 

poljubno dolgo ponavlja. Pri tem pojejo pesem. 

 
Bela, bela lilija, 
V krogu pleše deklica, 
Deklica se okrog vrti, 
Pa si eno izvoli. 
Poskoči enkrat, 
Poskoči dvakrat, 
Zapri oči in si eno izvoli. 

 



DIPLOMSKO DELO Ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja z otroško folklorno 
skupino Preddvor  

2012 

 

84  

 

Marička sedi na kamenu 

Dečki in deklice se primejo za roke v kolo in med petjem hodijo po krogu v desno ali v levo. V sredini kroga čepi 

ali sedi deklica, ki med 2. kitico s prsti ene ali obeh rok češe lase, med 3. kitico sklone glavo, se tiho joka in z 

dlanmi pokrije obraz. Med 4. kitico pristopi iz kroga k njej deček, ki nato 5. kitico odpoje sam, deklica pa mu 

nanjo odgovori s 6. kitico. Ostali med tema dvema kiticama molčijo, a svojo pot po krogu nadaljujejo. 

1. Marička sedi na kamenu, kamenu, kamenu. Marička sedi na kamenu, kamenu. 
2. Marička si češe zlate lase, zlate lase … 
3. Marička začne jokati, jokati … 
4. Pa k njej pristopi Karol brat, Karol brat … 
5. Zakaj pa jokaš ti dekle, ti dekle … 
6. Zato k bom mogla kmal' umret, kmal' umret … 
7. Marička je zdaj angelček, angelček … 
8. Brat Karol je pa parkeljček, parkeljček … 

 

Prišla majka s kolodvora 

Deklice naredijo ravno vrsto in se primejo za roke. Na drugi strani pa se postavi majka. Glede na besedilo, ki ga 

pojejo, hodijo drug proti drugemu. 

Majka: »Prišla majka s kolodvora, ajdi, ajdi, ajdijo.« 
Otroci: »Kaj pa hoče majka s kolodvora, ajdi, ajdi, ajdijo?« 
Majka: »Ona hoče eno hčerko, ajdi, ajdi, ajdijo.« 
Otroci: »Kaj bo pa postala, ajdi, ajdi, ajdijo?« 
Majka (Si izmisli, kaj bo hčerka po poklicu.): »Postala bo frizerka (šivilja, kuharica …), ajdi, ajdi, ajdijo.« 
Otroci (Se odločijo, če jim je všeč poklic ali ne.): »Zato je pa ne damo/jo pa že damo, ajdi, ajdi, ajdijo.« 
 
Če hčerko oddajo, se ona pridruži majki in hodi skupaj z njo, če ne pa sprašujejo dalje, dokler je ne prodajo.
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 Seminar za vodjo otroških folklorni skupin (Ljubljana,  šolsko leto 2010/2011). 
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VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

Sem Petra Logonder, študentka razrednega pouka in pišem diplomsko nalogo o poznavanju 

plesne preteklosti domačega kraja. Zanima me, kako dobro učenci poznate ljudske plese, 

pesmi, igre, glasbila, običaje, obleke iz naše preteklosti. Prosim, če lahko odgovorite na nekaj 

spodnjih vprašanj. 

Vprašalnik je anonimen, za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem. 

 

 

Starost: ______ 

 

1. Ali te zanima preteklost, običaji, življenje ljudi v domačem kraju? 

□ DA       □ NE 

 

2. Ali misliš, da veš dovolj o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

□ DA       □ NE 

 

3. Ali bi želel izvedeti več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

□ DA       □ NE 

 

4. Kje bi lahko sam izvedel več o preteklosti, običajih, življenju ljudi v domačem kraju? 

□ V šoli. 

□ Pri turističnem društvu v Preddvoru. 

□ V knjigah, ki pišejo o Preddvoru. 

□ Pri folklornem društvu Preddvor. 

□ Od svojih sorodnikov in prijateljev. 

□ Drugo: ___________________ 
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5. Ali veš, da v Preddvoru obstaja otroška folklorna skupina, ki deluje v okviru folklornega 

društva? 

□ DA     □ NE 

 

6. Ali si že bil kdaj na koncertu otroške folklorne skupine Preddvor? 

□ DA     □ NE 

 

7. a Če si odgovoril DA, zakaj si odšel na koncert? 

□ Ker pri folklorni skupini plešem sam. 

□ Ker me folklora zanima. 

□ Ker pri folklorni skupini pleše moj prijatelj/prijateljica, sorodnik… 

□ Ker nas je na koncert peljala šola. 

□ Ker so me v to prisilili. 

□ Drugo: ___________________ 

 

8. Katere ljudske plese poznaš? 

□ Nobenega.                 □ Mlinarska.  

□ Rašpla.                      □ Požugana. 

□ Kovtre šivat.             □ Zibenšrit. 

□ Popokana.                 □ Drugo: _____________________ 

 

9. Kje si spoznal ples? 

□ Plesov ne poznam. 

□ Pri folklorni skupini. 

□ Gledal sem predstavo folklorne skupine. 

□ Ples so mi pokazali starši ali stari starši. 

□ Ples sem se naučil v šoli. 

□ Drugje:______________ 

 

10. Ali znaš zapeti katero gorenjsko ljudsko pesem?   

□ DA   □ NE 
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             Če jih znaš zapeti, napiši katere. 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Kje si se naučil ljudskih pesmi? 

□ Se jih nisem naučil. 

□ Pri folklorni skupini. 

□ Gledal sem predstavo folklorne skupine. 

□ Pesmi so me naučili starši ali stari starši. 

□ Pesmi so me naučili v šoli. 

□ Bral sem knjige. 

□ Drugje:______________ 

 

12. Podčrtaj igre, ki jih poznaš.  

□ Različna lovljenja, skrivanje, ravbarji in žandarji, škarjice brusiti, dobim naravnost – podam 

navzkriž, rinčice talati, kipi, rihtarja biti, divji mož, kdo se boji črnega moža, gospod 

kapucinar, gnilo jajce, ali je kaj trden most, zemljo krasti, buče krasti, gospodarja ni doma, 

ribič gre na lov, slepe miši, šepasta lisica, mačka in miš, petelinji boj, leti, leti, leti; telefonček, 

številke se iti; barve se iti, igre z nitjo, kamenčkanje, kozo zbijati; ristanci, igre s kolebnico. 

□ Pete igre (Ringa raja, Tri ptičice, Bela lilija, Marička sedi na kamenu, Prišla majka s 

kolodovra) 

□ Druge:__________________________________________________________________ 

 

13. Ali se kdaj s prijatelji med prostim časom igrate te igre? 

□ DA    □ NE 

 

14. Izštevanka An ban, pet podgan, štiri miši, uh me piši, vija, vaja ven je poznana vsem. Ali 

poznaš še kakšno izštevanko? 

□ DA   □ NE 

              Napiši še kakšno izštevanko. 

__________________________________________________________________________ 
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15. Katera glasbila, na katera so igrali nekoč otroci, poznaš 

□ Piščalke.                      □ Pokalica. 

□ Harmonika.                 □ Klopotec. 

□ Orglice.                        □ Ropotulje. 

□ Podkvice.                     □ Koruzne goslice. 

□ Lončeni bas.                □  Orehove lupine. 

□ Glavnik. 

 

16. Katere otroške šege iz preteklosti, ki so se ohranili v Preddvoru, poznaš? 

□ Sveti trije kralji.                                                     □ Svečnica. 

□ Pustovanje.                                                            □ Butarice ob cvetni nedelji. 

□ Igre s pirhi (kotalicanje, štrucanje…).                □ Petrov smn.  

□ Miklavževanje.                                                      □ Sv. Barbara in sv. Lucija. 

□ Sv. Štefan.                                                              □ Božič 

□ Ofiranje. 

 

17. Ali si se že kdaj udeležil »Petrovega smna«? 

□ DA     □ NE 

 

17. a Če si odgovoril z DA, kaj ti je bilo na Petrovem smnu najbolj všeč? 

□ Tržnica z domačimi izdelki. 

□ Nastop folklorne skupine. 

□ Lajnar. 

□ Konji in kočija. 

□ Ljudje oblečeni v kostume iz Prešernovega časa. 

□ Drugo: ______________________________ 

 
 
Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje. 
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PRIKAZ PLESOV NA ZGOŠČENKI 

 

Na zgoščenki so posneti plesi, ki jih pleše Otroška folklorna sekcija Preddvor (rašpla, 

popokana, požugana, mlinarska, zibenšrit, kovtre šivat). Plesi so bili posneti 18. junija 2012 v 

Preddvoru. 


