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POVZETEK 

V diplomskem delu je iz več zornih kotov predstavljeno zvočno okolje, ki se lahko deli na 

kakovostno in nekakovostno. Nekakovostno zvočno okolje je v največji meri povezano z 

zvočnim onesnaženjem, ki ga povzročajo različne zvočne situacije, večinoma dolgotrajne; 

lahko govorimo o industrijskem, prometnem, letalskem zvočnem onesnaževanju. Škodljive 

posledice pušča tudi individualna izpostavljenost hrupu, npr. glasni glasbi, zabavnim 

prireditvam, hrupu na delovnem mestu, šolskemu hrupu. Zaradi življenja v nekakovostnem 

zvočnem okolju se poudarja pomen tišine in tihega okolja, h kateremu se lahko zatečemo v 

naravi, v domačem okolju ali pa v posameznih ustanovah. Tišina je predstavljena tudi kot 

glasbeni element. V empiričnem delu je raziskana problematika učenčevega, učiteljevega in 

starševskega doživljanja domačega, splošnega in šolskega zvočnega okolja.  

 

Ključne besede: kakovostno in nekakovostno zvočno okolje, tišina, hrup, tišina v glasbi 
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ABSTRACT 

The thesis describes the problem of sound environment from multiple angles, which can be 

divided into high-quality and poor quality. Poor acoustic environment is largely related to 

acoustic pollution caused by various sound situations, mostly long-term, so we can talk about 

the industrial sound pollution, transport sound pollution, caused by cars, trains, planes. 

Adverse consequences are also caused individualy, for example from listening to loud music, 

noise exposure on entertainment events, noise at work, school noise. Due to poor quality of 

life in the sound environment, stresses the importance of silence and quiet environment, to 

which recourse in nature, at home or the individual institutions themselves take action to 

achieve this. Silence is also presented as a musical element. The empirical work has explored 

issues of students, teachers and parental experience of home, school and general acoustic 

environment.  

Keywords: poor sound quality and the environment, silence, noise, silence in music 
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I UVOD 

Zmožnost koncentracije. Redka sposobnost v zahodni kulturi. Vedno smo zaposleni, a ne tudi 

zbrani. Delamo več stvari hkrati, a dosledno velikokrat ne naredimo ničesar. Zakaj se ne 

moremo več zbrati? Živimo intenzivno življenje v času, v katerem smo del drvečega 

vsakdanjika, sestavljenega iz: nasičenosti informacij, ljudi, kupa opravkov in obveznosti, 

obiskovanja šole, službe, vključevanja medijev na vsakemu koraku, zabave, zvočnih kulis, 

hrupa, prometa, ponudb nakupovalnih centrov in zabaviščnih ustanov, dolžnosti do družine, 

prijateljev, sodelavcev. V takšnem svetu živijo tudi otroci in so nehote vključeni v stresno 

življenje. 

Posledice takšnega življenja so lahko nevarne za naše zdravo in uravnoteženo življenje, zato 

ne smemo pozabiti, da moramo zaradi dolžnosti do sebe poskrbeti za svoje fizično in psihično 

zdravje ter zdravje naših otrok, pri katerih se kažejo vidnejše posledice prenatrpanih urnikov 

in previsokih zahtev.  

Ali se znamo umiriti, prisluhniti sebi? Ali se znamo zbrati in dejansko opravljati tisto, kar 

počnemo ali nam mogoče ves čas misli begajo drugam? Ali sprejmemo svoje misli, ko 

nastopi tišina, ali moramo vedno imeti v ozadju nek šum?  

Neobremenjena duševnost je pogoj za zdravo življenje in opravljanje življenjskih nalog. 

Neobremenjenost pa dosežemo, če se ukvarjamo s seboj, z vpogledom v naša čustva, misli, 

občutke, želje, s spoznavanjem sebe ter sprejetjem in uresničitvijo vseh teh potreb. Da se 

lahko posvetimo notranjemu dogajanju, potrebujemo čim manj zunanjih dražljajev; mednje 

spadajo tudi zvočni dražljaji, ki jih je v zunanjem svetu preveč. Tišino potrebujemo odrasli in 

jo potrebujejo otroci. Zavedati se moramo njenega pomena in jo znati približati tistim, ki je ne 

razumejo, tudi otrokom, saj je njihova pravica, da se znajo spoprijeti s stresnim vsakdanom.  

Otroci so hrupu izpostavljeni včasih celo bolj kot odrasli, saj vsi vemo, da so šole postale 

»hrupnejše«, da se zvočno onesnaževanje že »dogaja« na šolah. Delo v izobraževalnih 

ustanovah temelji na pozornosti in koncentraciji in če je ta motena, sta motena celoten učni 

proces in razvoj otrok. Ravno zato se morajo šole seznaniti s škodljivimi posledicami 

hrupnega okolja in več pozornosti nameniti vzpostavljanju primernejših okoliščin.   
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Namen diplomskega dela je obširneje predstaviti vpliv zvočnega okolja na posameznika. 

Zvočno okolje vključuje vse zvočne situacije, ki smo jim izpostavljeni in imajo na nas 

določen vpliv, četudi se ga velikokrat ne zavedamo. Eno skrajnost predstavlja tišina, ki je za 

nas izrednega pomena, v drugi skrajnosti pa omenjamo hrup, ki za seboj pušča večje 

posledice. 

Oba pojma, tišina in hrup, sta v osnovi subjektivna, zato je njuno razumevanje in doživljanje 

odvisno od osebne izkušnje. Vendar je tišina v primerjavi s hrupom težje določljiva, ravno 

zato lahko preko glasbe lažje razumemo njeno vlogo in pomen v zvočnem svetu. 
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II TEORETIČNI DEL 

1 ZVOČNO OKOLJE  

Vsa živa bitja živimo v okoljih, sestavljenih iz elementarnih fizičnih delcev. Ti tvorijo 

določen snovni prostor, npr. vodni ali zračni. Živa bitja občutimo nihanje delcev s frekvenco v 

določenem območju kot zvok, ki je sam po sebi enkraten pojav. Ker je teh pojavov več in se 

med sabo prepletajo, lahko rečemo, da živimo v zvočnem prostoru ali zvočnem okolju. Že 

zarodek v materinem trebuhu živi v zvočnem okolju; najpomembnejši zvoki v njem so  

materin glas, bitje njenega srca, materino gibanje, dihanje ter njena prebava.  

Zvok je povsod okoli nas. Če se za trenutek ustavimo in prisluhnemo svetu okoli nas, slišimo: 

šumenje, govorjenje, lajanje, zvoke avtomobilov, stopinje, razbijanje … Zvok je 

najpomembnejši dejavnik za komunikacijo med živimi bitji in je nujno potreben za orientacijo 

in spoznavanje okolja.  

Fizikalno gledano je zvok prenos gibanja snovnih delcev. Tresenje se prenese na zrak, tako da 

zračni delci zanihajo, njihovo nihanje se razširja skozi prostor v vse smeri. Slišne informacije 

zaznavamo s čutili za sluh in jih nato miselno obdelamo. Zvoki, ki potujejo mimo nas, 

zadenejo uhelj in se usmerijo po sluhovodu do bobniča. Da zvok slišimo, mora zvočilo (telo, 

ki niha) nihati z določeno frekvenco, ki jo merimo v času ene sekunde. Naše uho zaznava 

zvok v frekvencah med 16 Hz in 20 000 Hz. Zvoka s frekvencami pod 16 nihaji v sekundi, ki 

mu rečemo infrazvok, in s frekvenco nad 20 000 nihaji, tj. ultrazvok, ne slišimo. (Svečko, 

2006) 

Zvok je longitudinalno1 valovanje, ki se v brezzračnem prostoru ne more širiti. Najpočasneje 

se širi skozi pline, hitreje skozi kapljevine, najhitreje pa skozi trdnine. Naše uho lahko zazna 

zvok z določeno frekvenco in zvok, ki je glasnejši od 16 dB (v decibelih merimo jakost 

zvoka). Zvoki so vsepovsod, vendar vseh naše uho ne zazna. (Kladnik, 1995) 

Med seboj se razlikujejo v jakosti, višini, trajanju, hitrosti, zato jih različno zaznavamo, 

slišimo in občutimo. Človekovo doživljanje zvokov je odvisno od zdravstvenega stanja 
                                                 

1 Vzdolžno: delci snovi nihajo v smeri širjenja motnje. 
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organizma, čustev, razpoloženj, psihične stabilnosti idr. Kako vpliva zvočno okolje na nas, je 

odvisno od vrste zvokov, ki jih lahko definiramo kot kakovostne in nekakovostne.  

Kakovostno zvočno okolje ni škodljivo za naše zdravje oz. lahko celo spodbuja zdrav fizični 

in psihični razvoj posameznika ter je za preživetje določene vrste nujno potrebno. Od njega je 

odvisen celoten komunikacijski sistem med živimi bitji. Komunikacijo potrebujemo za delitev 

življenjskega prostora, prehranjevanje, reprodukcijo, družbeno organizacijo ali skrb za svoje 

potomce. Najbolj kakovostno zvočno okolje je naravno in se še dandanes nahaja na 

nenaseljenih in neokrnjenih delih sveta. Zaradi globalnih sprememb našega planeta pa je 

evolucija poskrbela, da sta se produkcija in zaznavanje slušnih signalov za uspešno 

komunikacijo prilagodila okoljskim razmeram. (Papoušek, 1996) 

Med kakovostne zvoke spadajo še glasbeni zvoki, ki so poleg komunikacijske vloge med 

ljudmi pomembni predvsem zaradi vpliva na zmožnost boljšega psihičnega razvoja 

posameznika. Glasba je oblikovana vrsta tonov, zvenov in šumov, urejenih v sisteme ritmov, 

melodij in harmonij ali disharmonij, ki oddajajo določene vzorce vibracij v naravi in v 

človeškem svetu. Glasba je tista, ki v nas zbuja močna in globoka čustva in razvija človeško 

čustveno-socialno zrelost. Raziskave kažejo, da kakovostna glasba pozitivno vpliva na 

kognitivno funkcioniranje človeka ter na ravnovesje v duševnem zdravju. Posameznik je v 

kakovostnem zvočnem okolju zdrav, miren, neobremenjen in lahko normalno funkcionira ter 

je hkrati kreativen in kultiviran.   

Živa bitja v zvočnem okolju z nekakovostnimi zvoki trpijo za kratkotrajnimi ali dolgotrajnimi 

negativnimi posledicami. Zvoki s prekomerno glasnostjo so lahko škodljivi predvsem za 

živali in ljudi.  

1.1 Zvočno onesnaževanje   

Dandanes se poleg onesnaževanja zraka govori vedno več o onesnaževanju voda in zemlje, o 

svetlobnem, toplotnem, radioaktivnem in zvočnem onesnaženju.  

Zvočno onesnaženje so neželeni, nepredvidljivi in nekontrolirani zvoki, ki jih povzročajo 

živali, ljudje ali stroji. Vse te zvoke lahko označimo tudi kot hrup. Bevkova (2011) opozarja, 

da največjo grožnjo predstavljajo visoko razvita industrija, transportni sistemi in dejavnosti v 

urbanih okoljih. Hrup se je v zadnjih desetletjih že tako povečal, da ogroža naravno 
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ravnovesje in vpliva na obnašanje živih bitij.  

Zvok je koristen in pomemben, toda glasen zvok lahko slabo vpliva na človekovo varnost in 

zdravje. Hrup je vsak zvok, ki zbuja nemir, moti človeka pri delu in škoduje njegovemu 

zdravju in počutju. Izpostavljeni smo mu lahko povsod: na delovnem mestu, doma, v šoli, na 

raznih prireditvah ali koncertih, med rekreacijo ali v prostem času … 

Jakost zvoka merimo v decibelih (dB). Šepet ima jakost 30 dB, normalen pogovor med dvema 

človekoma doseže že 60 dB, 90 dB lahko izmerimo pri vozečem tovornjaku ali kosilnici, 100 

dB dosežeta motorna žaga in poslušanje glasbe preko slušalk, do 120 dB smo izpostavljeni na 

rock koncertih (Jeram, 2011). 

Jakost ni edini dejavnik, s katerim določamo škodljivost hrupa. Nanjo vplivajo še:  

• vrste hrupa (trajen, spremenljiv, impulzen),  

• frekvence hrupa,  

• trajanja izpostavljenosti,  

• oddaljenosti od vira hrupa,  

• značilnosti okolja, v katerem se širi hrup,  

• dejavnosti, ki jih človek izvaja,  

• značilnosti vsakega posameznika.« (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

2009, str. 8) 

Doma, na delovnem mestu ali v šoli smo obkroženi z delujočimi napravami, šumi, glasovi. Te 

zvoke komaj zaznamo, saj ne vsebujejo poudarjenih tonov ampak samo neprekinjeno in 

enakomerno valovanje zvoka. Ko se v viru zvoka začne pojavljati dominanti ton, nanj 

postanemo pozorni in nas celo začne motiti. Zvočne informacije, ki jih ne potrebujemo ali ne 

želimo slišati, dojemamo kot hrup. (IMS Merilni sistemi, 2009) 

Posameznikovo dojemanje hrupa ni odvisno le od fizikalnih vrednosti (jakost zvoka, ki ga  

merimo v dB), od objektivne obremenitve zvoka ali od ponavljanja dominantnega zvoka, 

ampak je odvisno tudi od subjektivnega odnosa do določenega zvoka, kar pomeni, da lahko 

posamezniki različno dojemajo moteč zvok. Subjektivno doživljanje motnje je pri človeku 

odvisno od več dejavnikov:  

• od tega, ali hrup povzroča sam, npr. mladenič uživa ob hrupu svojega motorja, 
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medtem ko drugim hrumenje predstavlja motnjo,  

• od tega, ali se hrupu lahko izognemo; bolj kot je hrup neizogiben bolj je nadležen,  

• če vemo že vnaprej, da bo hrup trajal dlje,  

• od posameznikovega trenutnega psihičnega stanja idr. (Trstenjak, 1991) 

 Na podlagi povprečnih odzivov na hrup so opredeljene določene ravni zvoka, ki naj bi 

naredile človeku prijaznejše okolje. (Cigale, Lampič, 2005) 

1.2 Posledice zvočnega onesnaževanja  

Po zadnjih raziskavah SZO2 in Raziskovalnega centra Evropske komisije je zvočno 

onesnaženje poleg onesnaženosti zraka največje breme za zdravje Evropejcev. (Bevk, 2011) 

Hrup v urbanem okolju moti sporazumevanje in komuniciranje, moti zbranost pri umskem 

delu, onemogoča počitek in spanje ter ogroža počutje in zdravje.  

Pri 45 dB se pri povprečnemu človeku pojavijo motnje spanja, pri 85 dB se pričnejo poškodbe 

sluha, pri 120 dB pa že občutimo bolečino v ušesih. Svetovna zdravstvena organizacija je kot 

mejno vrednost izpostavljenosti hrupu določila povprečno letno vrednost, ki ponoči ne sme 

preseči 45 dB, podnevi pa 55 dB.  (Cigale, Lampič, 2005) Med tednom lahko mestni hrup 

doseže raven do 85 dB. Največje in moteče breme v večini razvitih mest je cestni promet, ki 

najbolj moti prebivalce ob najprometnejših cestah. 

Človekova občutljivost za izpostavljenost nivoju zvoka je še danes visoka, saj avtomatično 

poveča krvni pritisk in vzpodbudi delovanje centralnega živčevja - tudi med spanjem, ker je 

evolucija poskrbela, da se človek na močan zvok, ki večinoma predstavlja nevarnost, odzove s 

pripravo na beg ali boj. 

Posledica izpostavljenosti visokim ravnem hrupa je začasna ali trajna izguba sluha, ki se 

najpogosteje pojavlja pri ljudeh in je obenem najnevarnejša okvara. Naglušnost se najprej 

pojavi pri visokih frekvencah (npr. ne slišimo šepetanja z visoko frekvenco), prizadeti pa to 

težavo zazna kot nerazumevanje govora v hrupnem okolju. Naglušnost se lahko razširi na 

srednje frekvence in nazadnje še na nižje frekvence. Med začasne okvare sluha, ki je 

                                                 

2 Svetovna zdravstvena organizacija.  
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posledica večkratne izpostavljenosti zelo hrupnemu zvoku, štejemo tudi tinitus.  

Prekomerna izpostavljenost hrupu posredno vpliva še na srčno-žilni sistem, povišan krvni 

pritisk, povečuje ravni kateholaminov v krvi, ki so skupaj z adrenalinom odločilni za stresno 

počutje posameznika. Stres pa je tako zopet vzrok mnogim drugim težavam posameznika, ki 

se pojavijo kot motnje spanja (neposredno jih lahko povzroči že sam nočni hrup), jeza, 

čezmerno kajenje ali pitje alkoholnih pijač, nevarno tveganje na delovnem mestu ali v 

prometu, povzroča duševne motnje (depresija, anksioznost), oslabi imunski sistem, povzroči 

napetost v mišicah, izzove ali poslabša številne druge bolezni.  

»Sedanje onesnaženje vodi v spremenjeno obnašanje in celo izumrtje nekaterih vrst živih 

organizmov.« (Bevk, 2011, str. 13)  

Škode ne moremo omejiti samo na ljudi. Zvočna podoba okolja je izjemno pomembna za 

številne organizme. V živalskem svetu ima hrup vedno večje negativne učinke na ravnovesje 

živali, saj omejuje komunikacijo med njimi, pomembno za samo preživetje, razmnoževanje in 

prehranjevanje. Pretirana izpostavljenost hrupu vodi v stres, nezmožnost reprodukcije in 

orientacije, kar lahko posledično vodi do izumrtja določenih živalskih vrst. Nekatere vrste 

kitov in delfinov so storile samomore prav zaradi gluhosti ali poškodbe sluha. Ti morski 

sesalci se namreč orientirajo, razmnožujejo in lovijo hrano s pomočjo zvoka.  

1.3 Otroci in mladostniki v nekakovostnem zvočnem okolju 

Naši otroci živijo v času stresnega življenja in so mogoče še bolj ranljivi kot odrasli. Lahko se 

trudimo, da bi jih obvarovali pred nevarnostmi hitro razvijajočega se sveta, vendar se ne 

moremo izogniti dejstvu, da so prav tako izpostavljeni hrupu in stresnim učinkom le-tega. 

Otroci so mu prav tako kot odrasli izpostavljeni povsod, doma, na zabavah, v mestu ter v šoli 

ali v vrtcih.  

1.3.1 Šolsko zvočno okolje 

Zvočno okolje šole sestavljajo zvoki v šolski zgradbi ter v šolskem okolišu. Večji delež šol in 

vrtcev se nahaja v urbanih okoljih, kjer jih obkrožajo cestni promet, industrijski obrati ali celo 

letalski promet. Mejna vrednost okoljskega hrupa v učilnicah v skladu s Pravilnikom o zvočni 

zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/1999) ne sme presegati 40 dB. Za uspešno delo v učilnicah 

je optimalna raven hrupa med 47 in 52 dB. (Jeram, 2011) V slovenskih raziskavah je 
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razvidno, da hrup v šolah dosega čez 75 dB, med odmori, ko je hrup skoncentriran v učilnicah 

in na hodnikih, pa do 100 dB. To pomeni, da so otroci in zaposleni v izobraževalnih 

ustanovah, predvsem vrtcih in šolah, večino časa izpostavljeni visokim ravnem hrupa. 

Inštitut za varovanje zdravja RS je v začetku leta 2011 izvedel raziskavo o izpostavljenosti 

otrok zaradi povišane ravni hrupa cestnega prometa v Ljubljani. Rezultati so pokazali, da so v 

učilnicah večine šol primerne zvočne vrednosti le v primeru, ko so okna zaprta, seveda pod 

pogojem, da okna omogočajo kvalitetno zaščito pred hrupom. Hrupa se bolj zavedajo starejši 

otroci, mlajši pa so zaradi njega bolj vznemirjeni. Najbolj moteči zvoki so: hrup siren, 

motornih koles, tovornjakov in vlaka. »Obsežnejših študij vpliva okoljskega hrupa zaradi 

cestnega prometa na zdravje in počutje ljudi oziroma uspešnost učenja otrok v šolah v 

Sloveniji nimamo.« (Jeram, prav tam, 2011) 

Hrupna je že sama šola. Med poukom na šolah večinoma vlada sprejemljivo zvočno okolje, 

čeprav lahko postane hrupno tudi delo v učilnicah. Ko zazvoni šolski zvonec (ki tudi presega 

dovoljene meje ravni hrupa), se odprejo vrata in raven hrupa se hitro dvigne do 100 dB. Ravni 

dovoljenega hrupa v delovnem okolju hitro presežejo tudi aktivnosti pri športni vzgoji, na 

šolskih prireditvah in raznih projektih. Splošno je znano, da sta nepričakovan in impulzen 

hrup ter hrup z dominantnimi visokimi frekvencami mnogo bolj vznemirjajoča in zato 

nevarnejša od konstantnega.   

V izobraževalnih ustanovah sta motena intelektualno delo in komunikacija med učenci in 

učiteljem, zato lahko udeleženi podležejo obremenitvam takšnega okolja. (Fošnarič, 2003) 

Hrup v šolah moti sporazumevanje, branje, učenje, pomnjenje ter reševanje zahtevnih nalog, v 

vrtcih pa razne aktivnosti in spanje v času počitka. Tudi na igriščih je hrup lahko moteč, moti 

sporazumevanje in povečuje vznemirjenost otrok. Zaradi okoljskega in šolskega hrupa so 

otroci v dnevnem času bolj moteni kot odrasli, ker njihove sposobnosti poslušanja in 

selekcioniranja še niso razvite. Hrup moti učenje otroka v kritični fazi njegovega razvoja, saj 

ima manjše sposobnosti in možnosti, da se mu izogne ali zoperstavi. (Jeram, 2011) To lahko 

zniža kvaliteto njegovega celotnega življenja.   

Tuje raziskave (Road Traffic & Aircraft Noise & Children's Cognition & Health, 2005) 

kažejo, da imajo otroci iz šol v bližini zelo prometnih cest ali letališč slabše bralno 

razumevanje, slabši priklic informacij, moteni sta njihova pozornost in koncentracija, kar 

seveda zelo vpliva na njihov uspeh v šoli.  
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1.3.2 Nevarnosti zabavne industrije 

Posledica zabavne industrije je okvara sluha med mladostniki, kar je zelo zaskrbljujoče. Poleg 

zunanjega hrupa povečujejo zvočno onesnaževanje še:  

• obiskovanje koncertov elektronsko ojačane glasbe, kjer je glasba tako glasna, da se ne 

da normalno pogovarjati,  

• obiskovanje diskotek,  

• udeleževanje na drugih zabavnih in športnih prireditvah,  

• poslušanje glasbe preko slušalk (naglavne slušalke in ušesne slušalke) ali radiov,   

• razvoj igralnih naprav in drugih medijev. (Harrison, 2008) 

Preglasne igrače pa so v veliki meri krive, da se okvare ali celo izgube sluha pojavljajo že pri 

otrocih. Razvijajo se skoraj neopazno, postopoma in brez bolečin, posledice pa so trajne. 

Nesporno je, da so otroci v obdobju odraščanja izpostavljeni prekomernemu hrupu. (Harrison, 

2008) Med nevarnimi glasnimi igračami so pogosto telefoni, ker jih otroci držijo ob ušesu. 

Najbolj glasne pa so vsekakor igrače, kot so avtomobilčki s sirenami, strelno orožje in igrače 

z motorjem, potem pa so tu še glasbila, hrupne računalniške igre itd.  

Okvare sluha lahko povzročajo glasna glasba, ojačano govorjenje oz. različni poki ali 

piskanja, ki so seveda odvisni od trajanja izpostavljenosti, frekvence, oddaljenosti od vira 

zvoka itd. Če je oseba dalj časa izpostavljena visokim ravnem hrupa, se njen sluh postopoma 

slabša. Čezmeren hrup poškoduje lasne celice v polžu (slika 1.1), zaradi česar pride do okvare 

sluha, postopoma lahko do izgube sluha, saj so poškodbe čutnih celic trajne, ker se celice ne 

obnavljajo. 
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Slika 1.1: Poškodovane lasne celice zaradi prevelike izpostavljenosti hrupu 

Poleg izgube sluha se pojavljata še dve okvari. Tinitus je občutek piskanja, zvonjenja ali 

šumenja v ušesih in je lahko posledica izpostavljenosti impulznemu čezmernemu zvoku ter 

posledica dolgotrajne izpostavljenosti visokim ravnem hrupa (diskoteke, koncerti). Če se 

kronično ponavlja, vodi do izgube sluha. Poleg tinitusa se pojavlja še začasna izguba sluha, ki 

je posledica zlasti daljše izpostavljenosti glasnega zvoka (koncert elektronske glasbe), ki sicer 

takrat ni nevarna, ampak ob večkratni ponovitvi vodi v trajno izgubo sluha. (Harrison, 2008) 

Raziskave v tujini (Harrison, 2008) so pokazale, da je od 10 do 20 % najstnikov izgubilo sluh 

predvsem zaradi glasne glasbe; rezultati francoske raziskave so pokazali, da kar 66 % fantov 

trpi za izgubo sluha, če na rock koncertih ali drugje poslušajo glasno glasbo več kot 7 h na 

teden.  

Nekaterih okvar se ne da klinično izmeriti, vendar se lahko pojavijo kot težave pri 

razumevanju govora; otrok nas npr. vpraša, naj ponovimo rečeno, lahko reče, da nas ni slišal, 

ali pa nekaterih dejavnosti ne opravi, tako kot bi jih moral. Posledice izgube sluha so za 

otroka lahko ogromne. Motena je njegova komunikacija, sprejemanje informacij (doma in v 

šoli), ima težave pri razvoju govora, lahko pride do socialne izoliranosti, stigmatizacije, 

nadaljnje možne neuspešnosti v življenju. Zaprejo se vrata mnogih priložnosti za kvalitetno 

življenje. (Harrison, 2008) 
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2 SELEKTIVNO POSLUŠANJE 

V vsakdanjem življenju nas nič ne loči od zvočnega okolja, poslušanje se zdi avtomatsko in 

direktno. Človeško zaznavanje mora iz svojega okolja pridobiti čim natančnejše in pomenske 

informacije o objektih in dogodkih. Četudi so informacije poslušalcu dostopne, le-ta ne 

sprejme vsega, kar je slišal. Človeška pozornost je zelo selektivna. Informacije se pojavijo v 

zavedanju na podlagi pozornosti, pozornost pa zahteva selekcijo, razvrščanje, organizacijo. 

Pozornost je omejena z energijo, rezultat tega je torej, da ne moremo procesirati vsakega 

detajla zvoka in čustva, ki pride do nas. (Elliott, 1995) 

Živimo torej v svetu zvokov. Slušni sistem izloči nezaželene zvoke, zato jih ne slišimo, npr. 

pogovor v hrupnem okolju je mogoč, če se osredotočimo na govorca. To pa ne pomeni, da 

ostalih zvokov nismo zaznali. Zvoki pridejo do nas, le procesiramo jih ne. Nekateri delujejo 

na nas zato, ker smo se sami odločili tako, drugi delujejo preko naše zavesti. To je lahko 

glasba, ki je ustvarjena kot zvočna kulisa, hrupno zvočno okolje, iz katerega razločimo 

nekatere zvoke, vendar zvoki v ozadju še vedno vplivajo na nas, na naše počutje, zavedanje, 

vrednotenje, delovanje. Selekcija zaznav nam pomaga tako, da se lahko osredotočimo na 

zvočno okolje, mu prisluhnemo, torej ga zaznamo in nato miselno obdelamo. S tem 

pridobimo informacije in se sami odločimo, kako bo določen zvok vplival na nas. Povezava 

med subjektivnim doživljanjem hrupa in selekcijo zaznav je tu močno vidna. Če nočemo, 

impulzen zvok jakosti 80 ali 90 dB (ki mu nismo izpostavljeni vsak dan 8 ur), na nas ne bo 

negativno vplival in nam bo celo všeč (ropot motorja), ker ga ne bomo procesirali kot motnjo. 

Lahko nas pa zvok z jakostjo 60 dB, ki ima vmes celo dominanten glasen zvok in mu nismo 

naklonjeni, zelo moti in posledično stresno deluje na nas.  

Pri tako pomembni komunikaciji je človeška selektivna pozornost še toliko bolj izrazita ravno 

zato, ker se akustična sporočila le redkokdaj pojavljajo v tihem okolju. Da dobimo jasno 

predstavitev določenega sporočila, da ga lahko višji mentalni procesi nato obdelajo, mora biti 

ustrezen zvočni tok ločen od ostalih motečih šumov. (Fassbender, 1996) Primer čiste selekcije 

je poslušanje govora prijatelja ali znanca na neki glasni zabavi, koncertu ali prireditvi, ko nas 

obdajajo množica ljudi in zvočnih signalov različnih glasnosti, mi pa iz te množice slušnih 

dražljajev slišimo le prijateljevo/znančevo govorjenje.  

Če naenkrat sprejmemo zvoke iz dveh različnih smeri in če ne moremo razločiti utripa, ki ga 
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istočasno ustvarjata v naših ušesih, ne moremo vedeti, da sta to dva ločena zvoka. Ampak 

čutne zaznave prihajajo v možgansko skorjo kot ločena zvoka, vsak z lastno smerjo. Človek 

se lahko osredotoči na oba zvoka, kar je možganska dejavnost. Večina sesalcev ima 

sposobnost pridobiti smer zvočila v prisotnosti ostalih zvokov. Lokacija zvoka je avtomatska, 

izvršena v procesnih točkah, preden živčni impulzi dosežejo možgansko skorjo. Procesorji 

pošljejo informacijo o smeri zvoka očem, vratu ali ušesom; to je refleksen odziv na zvok. 

(Beament, 2001)  

Selekcija zaznav oz. slušnih informacij je prirojena, torej avtomatska. Vendar nanjo prav tako 

vpliva naš interes. »V mojem okolju je prisotnih nešteto elementov in dogodkov, ki so 

dosegljivi mojim čutom, vendar nikoli pravilno ne vstopijo v moje izkustvo. Zakaj? Ker 

nimam interesa zanje. Izkusim tisto, s čimer se strinjam, da bom sprejel.« (James po Brooks, 

2007, str. 121) 

Vsem zvokom se ne moremo izogniti. Če živimo v nekakovostnem zvočnem okolju, bo ta slej 

ko prej vplival na naše zdravje. Če bi želeli popolnoma odstraniti vse zvoke iz našega okolja, 

bi lahko slišali tišino. Vendar je naša zavest dovolj selektivna, da jo lahko izkusimo? Cage 

(1961) pravi, da je zvok neizogibno prisoten zvočni trak, ki potuje v našo zavest. Quignard 

(2005) navaja, da ušesa nimajo vek, toda imajo jih naši možgani in zato lahko izklopimo 

zaznavanje in obdelavo podatkov, ki jih prejemamo in se posvetimo notranjim zvokom. 

Nahajamo se v tišini, četudi okrog nas šumi. Možnost izklopa torej imamo, ali ga tudi želimo? 
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3 TIŠINA 

»Vsak zvok je neviden v svoji obliki prodiralca skozi lupine. Pa naj gre za telesa, za sobe, 

stanovanja, gradove, obzidana mesta. V svoji nesnovnosti prekorači vsako oviro. Zvok ne ve 

za kožo, ni mu znano, kaj je meja: ni niti notranji niti zunanji. […] Za sluh umik iz okolice ni 

mogoč. […] Ne obstaja odmik od zvočnega.« (Quignard, 2005, str. 69, 71, 72) 

Obstaja odmik od zvočnega? Tišina v prvi definiciji predstavlja odsotnost zvokov. Ko naše 

uho ne zaznava nobenih zvokov, rečemo, da je okoli nas tišina. To je stanje brez glasov, 

šumov. Lahko je nasprotje zvoka. Po drugih definicijah je bila tišina prva, pred stvarmi, in 

predstavlja temelj zvoka.  

Ali pa tišina ni nasprotna zvoku, ampak je vzporedna sfera oz. dimenzija. Zvok je 

potemtakem proces, ki v določenem trenutku vstopi v tišino, sprejme pot z njo in se z zadnjim 

šumom zopet združi z njo. (Losseff, & Doctor, 2007) 

Zemljo obdaja zmes plinov, v katerem so prisotna stalna nihanja zraka, torej je zvok prisoten 

povsod. Je del planeta in je del človeka. Tišina je potemtakem kontrast zvoka oz. vrsta zvoka. 

Če kdo namenoma ne proizvaja nobenih zvokov in se zadržuje v okolju brez njih, še vedno 

obstajajo vibracije oz. nihanja zraka. 

Zvok izhaja iz narave in po zakonu polarnosti si zvok in tišina ne moreta biti nasprotna pojma, 

ampak sestavljata celoto tako kot dan in noč, vdih in izdih. Zvok brez tišine ne more obstajati. 

Dolar (1995) celo navaja, da se opozicija ali pa polarnost razširi v trikotnik in tako dobimo: 

zvok, ki je naravna dobrina, ter tišino in glasbo, ki sta umetna proizvoda.  

Med tišino in zvokom ne moremo postaviti določene meje, saj vsak zvok nastane iz tišine. 

Zvok doživimo preden zopet izgine v tišino. Lahko se pojavijo novi in novi zvoki in vsi so 

povezani z doživljanjem tišine. Christiaens (2007) poudarja, da tišina ni samo odsotnost 

zvoka ali praznina. Naprej razlaga, da jo poleg fizikalno-akustične definicije lahko razumemo 

kot določeno lastnost oz. kvaliteto v razumu poslušalca, pridobljeno kot specifično akustično 

atmosfero; torej je tišina določena vrsta prisotnosti ne pa odsotnosti.   

Običajnemu človeku tišina predstavlja odsotnost hrupa: prometnega ali tovarniškega hrupa, 

hrupa množic, govorjenja, otroškega kričanja, živalskih glasov idr. Tišino išče v domačem 
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okolju ali v naravi, v šumenju vetra, ptičjem petju ali žuborenju potoka. Temu rečemo 

naravno zvočno okolje. Takrat ne sliši ničesar oz. ne zazna motečih zvokov, osredotoči se 

samo na tišino, postane najbolj dojemljiv za najmanjše zvočne vzgibe. Naravna tišina nas tako 

izpostavlja zvoku našega telesa, našemu notranjemu ritmu in vsakemu najrahlejšemu šumu.  

Slovarska razlaga termina tišina podaja predvsem njeno negativno podobo: odsotnost zvoka, 

prepoved govora, odvrnitev komunikacije, umiritev glasu vesti. Filozofi sodobnega časa v 

evropskem prostoru enačijo tišino s pasivnostjo, podložnostjo in praznino, kar po podrobnem 

premisleku ne drži. Tišina je vse prej kot le odsotnost nečesa ali prekinitev nečesa. V kulturah 

vzhodnega sveta zelo pogosto uporabljajo tišino kot izraz premisleka. Na Japonskem ma 

predstavlja prostor ali čas med dvema dogodkoma, ki pa ni abstraktno izračunan, ampak 

čuten, čutno zaznan prostor. V povezavi z zvokom, ma povezujejo s tišino med dvema 

zvočnima dogodkoma. (Losseff, & Doctor, 2007)  

Trstenjak (1985) v svojih antropoloških ugotovitvah postavlja tišino oz. molk na čisto 

drugačno raven; tišina je oblika komunikacije že od časov Aristotela, Cicera in Quiniliana. 

Človek lahko govori tudi z molkom, včasih celo bolj zgovorno. Potter (2007) dodaja, da je 

med dvema sogovorcema tišina (ironično) točka, v kateri sta si govorec in poslušalec 

najbližje; v tem odmoru obstaja velika verjetnost, da se bo kaj razvilo. Vendar Lossef (2007) 

pravi, da nikoli ne vemo točno, kaj pomeni tišina ali neizrečeno. 

Po Trstenjaku (1985) molk predstavlja pravi ustvarjalni odmor za misel in besedo, v katerem 

se razvijajo misli in veliki zasnutki življenja. »V zatišje molka so se redno zatekali vsi veliki 

misleci in izredni duhovi, ki so imeli kaj povedati vsemu človeštvu.« (Trstenjak, 1985, str. 

274) Enako velja za vsakega posameznika, saj nam zatišje prav tako lahko pomeni prelom v 

mislih. V trenutku, ko nimaš kaj povedati ali ne najdeš besed, ko se popolnoma prepustiš toku 

svojih  misli, lahko doživiš razodetje, pa naj bo to travmatični zlom ali le ustvarjalna zamisel. 

V tem pomenu je tišina odsotnost zunanjih zvokov, ko lahko pridejo na površje zamisli, 

spoznanja iz notranjosti. Ponujajo nam priložnost in prostor, v katerem se lahko povežemo z 

najbolj intimnim občutenjem samega sebe.  

Molk in odsotnost zvoka lahko postaneta tišina. Govor, glasba in zvok so tri različne 

dimenzije, njihove odsotnosti niso enakovredne. Jezikovna tišina ni enaka tišini v naravnem 

svetu, glasbenem delu ali v prenehanju delovanja hrupne naprave. (Link, 2007)  
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Tišina je kognitivna; v odsotnosti zvokov se fizično in spiritualno poveča sprejemanje ostalih 

čutov. Tišina nastane, ko primanjkuje komunikacije, če česa ne izrečemo, če nihče okoli nas 

ne proizvaja nobenega zvoka; predstavlja čas za razmišljanje, odmor za zbiranje misli, čas, ko 

se posvetimo svojemu notranjemu dogajanju. Lahko se pojavi kot izraz zadrege in napetosti 

ali pa mogoče zbranosti. Naravna tišina prav tako pomeni odsotnost zvokov in je odvisna od 

življenjskega ekosistema, v katerem nastane.  

3.1 Doživljanje tišine  

Trstenjak (1985, str. 276) je o potrebi po hrupu napisal: »Najhujše pa je za sodobnega 

človeka, da nima več prave potrebe po živi besedi, marveč samo še po njenih šumih in trušču, 

ki ga sproščajo okoli njega. Moderni človek se izgublja v primitivizmu obnašanja: strašno je 

gostobeseden in glasen … Čim večja je poplava besed, tem manj jih moderni človek 

spominsko osvaja in obvlada. Ne zna več prosto govoriti, samo bere še. Ne zna več govoriti 

brez ojačevalcev, brez zvočnikov; boji se, da ga ne bi dovolj slišali. Hrup in trušč potrebuje, 

čeprav se nad njim pritožuje. Le skušajte v kakšnem prostoru izklopiti zvočnik; vsi takoj 

protestirajo. C. G. Jung pravi, da je v ozadju te potrebe strah. Moderni človek živi v nenehni 

eksistenčni tesnobi, v strahu, ki si ga ne prizna. Da ta strah in eksistenčno negotovost v sebi 

zaduši, potrebuje hrup, šum. Šum je oblika mamila, s katerim se človek omamlja. Z 

besednimi šumi praznega, z zvočniki ojačanega besedičenja se znajde sodobni človek na isti 

ravni kot je njegova zasvojenost z mamili. Hrupnost je najbolj kulturno zakrinkano 

podleganje omami.« 

Tišina in hrup imata za posameznika različne pomene in nosita različna sporočila znotraj 

določene kulture. Negativno dojemanje tišine lahko izhaja iz strahu pred tišino, za katerim trpi 

veliko ljudi, predvsem prebivalcev v velikih mestih, kjer je vsakdanjik še hitrejši in hrupnejši. 

Tišino razumejo kot nekaj slabega, kot nelagodje, znak osamljenosti, povežemo jo lahko tudi 

s strahom pred samim sabo in pred svojimi občutki.  

Po raziskavah sodeč pogosto konzumirajo popularno glasbo predvsem mladi ljudje, ker 

sprošča napetost; ob njej pozabijo na težave, ker jim pomaga prebroditi čas, zapolniti tišino in 

samoto. (Hargreaves, North, 1997) 

Sodobna civilizacija ne zna več prisluhniti okolju in razumeti zvočnega okolja. »Mnogi 

prebivalci mest so zasvojeni s hrupom. Odsotnost hrupa doživljajo kot nelagodje in se tišine 
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bojijo.« (Keršič – Svetel, 2005, str. 7) Zato se tišini izogibajo z zvočno spremljavo, z 

vključevanjem radia, televizije ali pa se spuščajo v nepotrebna besedičenja.  

Civilizacija je usmerjena v svet storilnosti, zunanje aktivnosti in ustvarjalnosti. Ker si želimo 

pridobiti sredstva za preživetje, se izobražujemo in nato vsakodnevno hodimo v službo. Naš 

delavnik se začne ob 8.00 uri zjutraj in konča ob 18.00 uri zvečer. Če imamo družino in 

otroke, je treba poskrbeti tudi zanje in seveda za vse njihove obvezne šolske in obšolske 

dejavnosti. Ker je človek prilagodljivo bitje, se zelo hitro navadi takšnega tempa življenja. Ko 

se je potrebno ustaviti, si vzeti trenutek zase, pa večina ne zna več razmišljati o sebi, se 

poslušati, se umiriti in uživati v sedanjem trenutku. 

3.1.1 Tišina kot pomemben dejavnik v življenju 

Da bi se lahko umirili, poslušali svoje misli, želje, potrebe, potrebujemo tišino. To lahko 

dosežemo tako, da se osredotočimo le na en vir informacij (naša notranjost). Takrat 

odstranimo zvoke iz naše zaznave in se posvetimo le eni stvari. Človek se lahko obrne k 

samemu sebi, se osvešča, ozavesti svoja doživljanja in kreativno predeluje svoja čustva, 

občutke in misli. Če se ne znamo naravnati k samemu sebi, lahko izgubimo stik s samim sabo, 

kar ustvari veliko osebno nezadovoljstvo in brezperspektivnost. V takem položaju poskušamo 

zapolniti praznino s povečanjem zunanje aktivnosti, s stopnjevanjem zunanjih dražljajev in 

ustvarjanjem ugodnih psihičnih stanj, med katere lahko spada intenzivna zabavna glasba ali 

pa omamljanje z drugimi substancami. 

Tišino potrebujemo, da se lahko posvetimo samemu sebi in ostalemu svetu. Če nismo 

nasičeni z vtisi, če znamo sprejemati informacije celostno in jih nato v tišini obdelati, se lahko 

približamo izkušnjam, ki spodbujajo vsa človekova čutila, zavestno poslušanje, gledanje, otip, 

vonj in okus. Take izkušnje so pomembne za duševno zdravje. V naglici vsakdana čustva 

pogosto potlačimo globoko vase in pri tem niti ne vemo, da zanemarjamo svoje potrebe. 

Zavestno in podzavestno potrebujemo mir, sicer lahko celoten sistem našega telesa izgubi 

ravnotežje. 

»Po mnenju psihologov so značilnosti ustvarjalnih in zadovoljnih ljudi, da znajo uživati tudi v 

samoti in tišini, znajo se ukvarjati sami s seboj in črpati iz svojih lastnih virov, so v tesni 

povezavi s svojimi čustvi, najbolje se počutijo v naravnem okolju, pri vseh odločitvah 

poslušajo notranji glas.« (Srebot, Menih, 1996, str. 13) Da bi se v življenju obdržali, nujno 
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potrebujemo trenutke miru, da se poglobimo vase in poiščemo nove cilje. 

Za doživljanje vtisov, informacij ter za poslušanje svojih potreb potrebujemo sposobnost 

»delovanja v sedanjem trenutku«. Pri popolnem doživljanju takega trenutka sta nam v veliko 

pomoč pozornost in zavedanje, kajti v mislih najpogosteje prehitevamo dogodke,  stremimo k 

zadanim ciljem, z željo po sreči. Če je teh ciljev preveč in če nismo nikoli zadovoljni s svojim 

početjem, ne znamo uživati na poti do cilja, obremenjenost nas tako lahko pripelje do stresa. 

»V podzavesti nas preganja vizija cilja, ki v nas vzbuja nepotrpežljivost.« (Wilmes – 

Mielenhausen, 1998, str. 9) 

Kljub potrebi po hrupu je že mnogo ljudi prišlo do spoznanja, da so trenutki tišine pomembni 

ravno zaradi uravnoteženja našega duševnega zdravja. Če hočemo živeti varno, zdravo in 

zadovoljno, moramo biti psihično stabilni. Nekateri ljudje so se že začeli zavedati nevarnih 

posledic stresnega življenja, zato iščejo trenutke in kraje, da se odmaknejo od vsakdanjega 

vrveža, hrupa in morda drugih ljudi. V taki odmaknjenosti prisluhnejo sebi, se odpočijejo od 

skrbi, razmislijo o težavah in rešitvah ter si naberejo novih moči za nadaljnje delo. 

V tišini lahko: gledamo, opazujemo, premišljujemo, pozabljamo, uživamo z vsemi čuti, 

iščemo svoj notranji mir, iščemo notranji svet ter se nato posvetimo življenju z novimi močmi 

in energijo. 

3.1.2 Otroci in tišina 

»Otroci tišino potrebujejo še bolj kot mi, saj so nehote vključeni v čas drvečega življenja in v 

vse njegove škodljive pojave: nasičenost z vtisi, hrup, stres v šoli in doma, nenehno 

tekmovanje … Otroci se na okolje odzivajo zelo intenzivno, saj želijo spoznavati vse, kar se 

dogaja okoli njih.« (Srebot, Menih, 1996, str. 12) 

Kot starši, vzgojitelji in učitelji jih skušamo sicer obvarovati pred škodljivimi vplivi, vendar 

se večkrat ne zavedamo, da prav mi sprožamo situacije, v katerih se morajo dokazovati. 

Vpisujemo jih v čim več različnih obšolskih dejavnosti, ker bi jim radi zagotovili čim boljše 

pogoje za uspeh v življenju. Življenje v svetu, kjer je potrebno dokazovati svoje sposobnosti, 

ni negativna stvar. Ob tem samo ne smemo pozabiti na notranje stanje otrok, svet čustev in 

sanj, domišljije, strahov in želja. Potrebno je vzpostaviti primerno ravnotežje med učenjem, 

razvijanjem spretnosti, nabiranjem izkušenj ter med zdravim duševnim počutjem. 
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Če se tega ne zavedamo in smo tudi sami nagnjeni k dokazovanju in dejavnostim od jutra do 

večera, lahko naš otrok trpi za različnimi psihosomatskimi motnjami, kot so: glavobol, motnje 

spanja, bolečine v želodcu, notranji nemir, prebavne motnje, alergije, astma. Posledice stresa 

pri otrocih lahko prepoznamo tudi po: grizenju nohtov, mežikanju, zmanjšani sposobnosti 

koncentracije, anksioznosti, agresivnosti, hiperaktivnosti ali pa pretirani pasivnosti, umikanju 

vase. (Wilmes – Mielenhausen, 1998) 

»Dejavniki, ki pripeljejo otroke do stresa:  

• preveč igrač, otrok nima več pregleda in se z vsako igračo igra le kratek čas ter 

prepogosto menjava svojo dejavnost, 

• preobremenitev oz. premalo prostega časa, če je vpisan k več dejavnostim in nima 

časa za sproščeno in prostovoljno igro,  

• zasičenost z mediji (obkroženost s televizijo in računalniki bi morala biti zmerna), 

• premalo možnosti za igro in premalo prostora za gibanje: pomanjkanje igrišč, zelenic, 

parkov, premajhna stanovanja, 

• visoka pričakovanja staršev,  

• previsoke zahteve v šoli,  

• konflikti v družini,  

• pomanjkanje občutka varnosti, zanesljivosti, ljubezni, bližine, čustvene bližine,  

• telesne in duševne motnje v razvoju, bolezni in primanjkljaji ter  

• travmatične izkušnje.« (Wilmes – Mielenhausen, 1998, str. 13)  

Beseda »tišina« ima za večino otrok negativen prizvok. Največkrat jo povezujejo s 

prepovedjo, disciplino, z dolgočasnim in s prisiljenim mirovanjem, ki jih odrasli zahtevajo od 

njih. Ob tem lahko dobijo občutek nemoči, ker so bili prisiljeno utišani, kar lahko v njih 

sproži globoko stisko in notranji upor. S tem se tudi izbriše njihovo razlikovanje med tišino 

kot naravnim pojavom in zahtevanim molčanjem. Ko otrok podoživlja tišino, ne občuti, da je 

to  nekaj naravnega, ampak jo povezuje z jezo, ker je bil utišan, s sramoto, ker je naredil 

napako in s potlačitvijo čustev in potreb. 

Občutek, da smo bili utišani, onemogoča sprejemanje tišine kot dela zvoka in kot nekaj 

naravnega, zato jo doživljamo kot sovražnika. Horakova (2006) v svojem predavanju 

razkriva, da otroci v glasbeni šoli doživljajo pavze (se pravi tišine) kot sovražnike in 

zadržujejo dih vsakič, ko se v glasbi pojavi pavza. 
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Razlogov za seznanjanje otrok s tišino je torej več. Otroku primanjkuje umirjenosti, ki jo 

lahko doseže v tišini. Potrebuje jo, da lahko predela vtise in izkušnje iz zunanjega sveta, da 

spozna obstoj človekovega notranjega sveta, iz katerega lahko črpa novih moči, da lahko 

samostojno razmišlja, se spominja, razume, občuti in se razvija. Pri otrocih je učenje posebno 

povezano z zaznavanjem in gibanjem. Stvari želijo videti, vohati, okusiti, slišati, občutiti in 

želijo se gibati. Preko prijemanja stvari pridejo do poznavanja in razumevanja le-teh. S tem se 

približamo celostnemu učenju, ki vključuje v učni proces vsa čutila. Če otrok ne bo znal 

pravilno predelati vseh informacij, ker se ne bo znal umiriti, ali pa jih bo preveč, mu s tolikimi 

vtisi lahko le škodimo. Postane zdolgočasen, hitro se vsega naveliča in si nenehno želi kaj 

novega. Zdrav, duševno neobremenjen otrok je po naravi sproščen. Takšen otrok se bo 

poglobil v igro, vendar bo njegovo razumsko delo zbrano, potrpežljivo, spodbujalo bo  

njegovo sposobnost raznovrstnega dojemanja, njegovo iznajdljivost in izražanje. Skozi igro to 

vodi do možnosti samospoznavanja in samoizražanja, razvijanja različnih spretnosti in 

sposobnosti. (Wilmes – Mielenhausen, 1998; Srebot, Menih, 1996) 

3.2 Tišina v glasbi 

Glasba je dimenzija zvoka in zato ponuja popolnoma drugačen vpogled v razumevanje in 

doživljanje tišine. V glasbeni proces so vključeni skladatelj, izvajalec in poslušalec, zato je 

teh vidikov zopet več.  

Edgar (1997) opozarja, da tišina v glasbi ni zgolj odsotnost glasbe, ima svojo vlogo. Nekateri 

skladatelji ne postavijo pavze na določeno mesto s posebnim namenom, ampak jo uporabljajo 

le kot metrično zapolnilo. Ostali ustvarjalci glasbe pa uporabljajo tišine kot prostor, v katerem 

lahko najdemo priložnost za intimnost in  komunikacijo med skladateljem, izvajalcem in 

poslušalcem. (Lossef, 2007)  

Pomen glasbe, ki jo poslušamo, je lahko nejasen, ampak zvoki puščajo sledi, na katere 

preslikamo svoje misli. »Tišina v nasprotju z glasbo ponuja brezmejnost. Frontalno se sooči z 

nami, ponuja nam meglene meje naših notranjih brezen. Neizrečeno in neizrekljivo – in 

neopredeljen čas zazeva pred nami.« (Lossef, & Doctor, 2007) 

Tišina je prisotna v glasbi, vendar ne obstaja le kot nekakšen vakuum. Predstavlja globlji 

kognitivni vidik in je večpomenska. Pomen tišine je odvisen od konteksta, v katerem se 

pojavlja, in od razmerij med tišinami ter ostalimi zvočnimi elementi. (Edgar, 1997) Večinoma 
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je tišina temelj ali osnova glasbe. To so zvoki okolja, ki nimajo vsebinske in informativne 

funkcije, glasba pa sestoji iz vnaprej napisanih not in je informacijsko pomembna. Vlogi se 

zamenjata, ko v skladbi nastopi pavza ali premor in tišina prevzame funkcijo vsebine. Kot 

primer lahko navedemo Händlovo »Alelujo« iz Mesije, kjer dirigent na koncu skladbe pavzo 

podaljša in tako ustvari presunljivo dramatičnost glasbenega materiala pred njo in v 

pričakovanju konca skladbe. (Beeman, 2006) 

Prelomni trenutek v zgodovini glasbe zahodnega sveta je nastal v trinajstem stoletju, ko so 

zapisovalci skladb začeli zapisovati izmerjene tišine. Te so imele točno določeno trajanje, kar 

je kasneje omogočalo večjo in bolj določeno uporabo pavz. (Hornby, 2007)  

Na ravni tradicionalnega zapisa in izvajanja se tišina najpogosteje pojavlja v obliki pavz, ki so 

določene z dogovorjenimi znaki (… celinske, polovinske, četrtinske, osminske, šestnajstinske 

…). Na sliki 3.1 vidimo notni zapis Preludija skladatelja iz 19. st. Frederica Chopina, kjer so 

četrtinske pavze zapisane s posebnim dogovorjenim znakom in imajo določeno trajanje ene 

četrtinke.  

 

Slika 3.1: Tradicionalni zapis pavze v notnem zapisu 

Tišine so v tradicionalni glasbi, predvsem glasbi zahodnega sveta oz. klasični glasbi 

evropskega prostora, prisotne tudi na začetku ali na koncu skladbe. V skladbah, napisanih v 

več stavkih (če imamo v mislih klasično glasbo), se tišina pojavlja tudi v premorih med 

dvema stavkoma. Zlasti v obdobju dunajske klasike, ko so teme pogosto periodične, se tudi 
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konec takšne periode nakaže z diskretnim komaj občutenim premolkom. (M. Žgavec, osebna 

komunikacija, 29. avgust 2011) Vse te »tišine« so odsotnost zvoka, ampak ne zvočnega 

gibanja; trenutek nezvočnosti prinaša nujna pričakovanja. Pavze, odmori, tišine so ponavadi 

tam s svojim namenom in so neločljiv del glasbe. Pavza ni v glasbo vključena zato, da se v 

njej lahko spočijemo, da smo lahko nepozorni ali da popustimo v koncentraciji in energiji. 

Pavze moramo sprejeti kot del živosti v glasbi. 

Premori med stavki ali med periodami v partituri niso posebej zapisani, vendar so 

dogovorjeni. Čas njihovega trajanja je osebna odločitev izvajalca. Njihova vloga je: da se 

zaključi prejšnja tema, da glasbeno dogajanje izzveni v našem zaznavanju, kar potem 

izvajalca in poslušalca psihološko pripravi na naslednji stavek, ki je vsebinsko drugačen od 

prejšnjega. (M. Žgavec, osebna komunikacija, 29. avgust 2011) Isto velja za vse napisane ali 

samo dogovorjene pavze, ki še vedno ostajajo del izvajalčeve odločitve in interpretacije. Zanj 

je to priložnost za spreminjanje ravnotežja med predvidljivim in nepredvidljivim, s čimer 

ohranja ravno pravšnjo pozornost poslušalcev. (Potter, 2007)  

Bistvena funkcija tišine v tradicionalni glasbi je ustvarjati ali blažiti napetost in neposredno 

ali posredno informirati. Tako razloči zvočni tok in dopusti dinamiki, melodiji in ritmu, da 

imajo še večjo moč in učinek.  

Pavza, ki je v partituri tudi znakovno označena, ima vlogo: 

• dokončanja nekega dela, stavka ali mogoče neke ideje, ki jo je hotel izraziti skladatelj, 

• da pri pavzi počakamo in se pripravimo na nekaj dramatičnega,   

• največjega izraznega sredstva, ki ga lahko uporabimo na začetku glasbenega motiva,  

• da izvajalec spontano ustvarja interpretacijo zgodbe.  

V tradicionalni glasbi je zvok središčni vzorec in začetna točka skladateljevega ustvarjanja, v 

dvajsetem stoletju pa je v nekaterih glasbenih delih viden razločen premik k tišini ali vsaj 

želja po približanju tišine k glasbi. Nasprotno od nekaterih skladateljev, ki so pavze 

uporabljali le kot ritmični dodatek ali razloček zvočnega toka, so mnogi začeli uporabljati 

»tišine« prav zaradi globljega pomena. »Tako tišina postane začetna točka in nepretrgana 

zveza, ki obkroža kompozicijo, tiha celota, v kateri nastaja zvočna skladba kot otok sredi 

morja.« (Christiaens, 2007, str. 58) Crispin (2007) navaja, da je glasbeno delo proces, ki v 

določenem trenutku vstopi v tišino in se z zadnjim tonom zopet zlije vanjo, vendar sta ti dve 
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tišini, začetna in končna, precej različni. Tišina pred izvedbo dela je polna pričakovanj, po 

končani izvedbi pa je poslušalčeva zavest prežeta z zvočnimi dogodki, ki jim je bil priča, in s 

čustvi, ki jih je ob tem doživljal.  

V sodobni glasbi so tišine zapisane v obliki specifičnih, grafičnih znakov in navodil v 

partiturah, ki se ločijo od tradicionalnega zapisa. Na sliki 3.2 je notni zapis skladbe sodobnega 

skladatelja Johna Cagea, ki namesto pavz za doseg tišine in prelivanje ter kontraste med tišino 

in zvokom uporabi ekstremne pianissime (ppp ppp). 

 

 

Slika 3.2: Zapis tišine v sodobni glasbi 

Tišina v glasbi lahko predstavlja novo raven razumevanja, doživljanja zvočnega toka. Tako 

kot pri govoru se lahko tišina pojavi kot trenutek, v katerem vse zastane, da se lahko v tej 

tišini nekaj novega začne.  

Termin pavza se zdi dokaj neprimeren, saj sta med pavzami izvajalec in poslušalec prav tako 

aktivna – izvajalec se pripravlja, doživlja zaigrano, poslušalec doživlja, kar se je zgodilo, kar 

se dogaja in pričakuje, kaj se bo zgodilo. (Losseff, & Doctor, 2007) 

Komunikacijska pavza ima skoraj vedno več funkcij, kot jih izvajalec lahko razkrije ali 

ustvari. Tišina v glasbi lahko različno učinkuje na poslušalca in izvajalca, največkrat pa: 

• preseneti poslušalca in tako zmoti njegova predvidevanja o nadaljnjih dogodkih,  

• če je poslušalec že pripravljen na nek potek, lahko poveča njegova pričakovanja ali jih 

preusmeri,  

• po zelo napetem glasbenem delu lahko sprosti izvajalca in poslušalca,  
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• včasih ustvari izredne trenutke, ko se vse ustavi in začne nekaj novega,  

• tišine nas lahko povežejo s seboj, lahko so priložnost za razmišljanje, vendar se potem 

ne poglobimo v glasbeno sporočilo.  

Kaj pa tišina po skladbi? Ko izvajalec zaigra zadnje note skladbe, običajno traja nekaj sekund, 

da se poslušalci odzovejo z aplavzom, le pri doživljajsko intenzivnejših interpretacijah traja 

tišina med zaključkom skladbe in spontanim ploskanjem dalj časa. Pojavi se zato, da lahko 

poslušalec dojame in še enkrat doživi in sprejme, kar je pravkar slišal. »Glasbeni užitek traja 

še po izvedbi in morda svojo polnost doseže šele potem: ko spet zavlada tišina, je poslušalec 

napolnjen z glasbo, preplavljen z občutji, izpostavljen neki prevzetnosti.« (Lévi-Strauss po 

Dolar, 1995, str. 29). »Glasba doseže svoj telos šele v tišini.« (Dolar, 1995, str. 29) Avtor se v 

nadaljevanju sprašuje, zakaj je sploh treba ploskati po glasbi. »Na najbolj strukturirano 

zvočno organizacijo prejemnik odgovori z najbolj nestrukturiranim hrupom oz. na 

najsubtilnejšo kulturno tvorbo reagira s kar najbolj nekulturnim početjem: ploskanjem, 

kričanjem, topotanjem.« (Dolar, 1995, str. 34) Naprej razmišlja, da ploskamo za to, ker gre za 

trenutek užitka, ki je tako nevzdržen, da ga moramo prekiniti. Ploskamo zato, da nam ne bi 

bilo treba uživati. Nevzdržno tišino je treba zapolniti.  

»Tišina je bila večinoma definirana kot temelj glasbe, glasba nastane iz tišine. Presenetljivo, 

večina glasbene literature je raje koncentrirana na zvoke kot na tisto, kar se pojavlja pred, med 

in za njimi. Glasbeniki so se nagibali k zanemarjanju dolgoročnega raziskovanja, kaj je tišina, 

zanašajoč se na zvoke – katere je lažje zajeti, opisati, govoriti o njih in jih zapisovati. Kljub 

temu je tišina, iz katere glasba prihaja, bistvena.« (Sutton, 2007, str. 170) 

3.3 Absolutna tišina  

Kjerkoli smo in karkoli počnemo, slišimo. Nekaj. Karkoli. To pomeni, da slišimo hrup; tudi 

če gre le za rahlo šumenje računalnika ali pa premik stola v kuhinji. Kaj torej pomeni tišina s 

tega vidika?  

Ali sploh vemo, kaj je tišina?  

3.3.1 John Cage 

S podobnimi vprašanji se je po dvajsetih letih svojega ustvarjanja začel ukvarjati ameriški 

skladatelj, filozof, pesnik John Cage in odgovore pripeljal do ekstremnega, vendar zelo 
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pomembnega vidika. 

Rodil se je leta 1912 v Los Angelesu in se že kot otrok začel ukvarjati z glasbo. Zvok je 

vzljubil takoj in že od začetka njegovega razumevanja in dojemanja glasbe je bilo čutiti neko 

drugačnost. Bil je in je še vedno eden glavnih predstavnikov glasbene avantgarde 20. stoletja, 

saj je bil revolucionaren v pogledu totalnega odmika od tradicionalnega izvajanja, kar 

pomeni, da je eksperimentiral z glasbili in ustvarjal vrsto novih zanimivih zvokov. 

Prepoznaven je predvsem po »izumu« prepariranega klavirja, eksperimentiranja s tolkali in 

vsemi ostalimi predmeti, ki jih lahko uporabimo za tolkalo. Novost njegovega mišljenja je 

tudi ta, da po njegovem v svetu zvokov absolutne tišine ni.  

Teza, da absolutne tišine ni, verjetno preseneti večino ljudi, saj si jo laično predstavljamo kot 

odsotnost prometa, industrije ali ljudi in jo lahko najdemo v naravi.  

Pa je to res tišina? Kako jo slišimo? Tišina naj bi torej bila odsotnost vseh zvokov, v nekem 

časovnem intervalu naj ne bi slišali čisto ničesar in bi sklepali, da je tišina nasprotje zvoka. 

Vsi pa vemo, da odsotnosti zvokov ni in tišina ne more biti nasprotna zvoku. 

Cage je tudi sam prišel do tega spoznanja, zato je »napisal« skladbo, ki je revolucionarno 

spremenila poglede na glasbo in predstavlja veliko prelomnico v celotni glasbeni zgodovini. 

3.3.1.1 Skladba 4´33´´ 

Skladba je »nastala« leta 1952. Njena prva izvedba je povzročila velik škandal, saj je 

sestavljena iz štirih minut in triintridesetih sekund, v katerih nastopajoči ne igra. David Tudor, 

prvi izvajalec skladbe, je prišel na oder, se usedel za odprti klavir, položil roke na tipke in 

obstal. Po prvem delu skladbe je dvignil roke, obrnil stran v partituri, nakazal drugi del in isto 

ponovil še pred tretjim delom. Od nastopajočega in instrumenta torej ni bilo slišati nobenega 

namernega zvoka. Občinstvo je bilo najprej presenečeno, v drugem delu je začelo šepetati. 

Nekateri so odhajali iz dvorane, proti koncu pa je bila množica že precej jezna, celo  

ogorčena, ker je ugotovila, da se ne bo nič zgodilo. Dvorana Maverick Concert Hall je bila kar 

najprimernejša za prvo izvedbo, ker je imela zadnjo steno odprto, ob zunanjem stopnišču pa 

se je začenjal gozd. Zvoki okolja so tako nemoteno prodirali do poslušalcev. (Solomon, 2002) 

Skladbo so takrat poimenovali kot »tiho delo«, vendar je Cage to zanikal, saj je po Cageu 

bistvo skladbe prav v njegovi definiciji, da tišina kot odsotnost zvoka ne obstaja. Skladbo 

torej sestavljajo nenamerni zvoki iz okolja, ki se zgodijo med temi štirimi minutami in 
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triintridesetimi sekundami. (Solomon, 2002) 

Cage je dejal, da tišina ni absolutna. Vedno nekaj slišimo. To je dokazal z vstopom v gluho 

sobo, kjer je hotel slišati tišino.  

Gluha soba (slika 3.3, 3.4) je soba, v kateri so vse stene, tla in strop obloženi z absorpcijskimi 

materiali, ki čim bolj enakomerno dušijo zvoke. Zgrajena je bila predvsem za potrebe 

industrije, saj preprečuje zvočne odmeve, elektromagnetna valovanja in vstop zunanjega 

hrupa. V Sloveniji jo uporabljajo v akustičnih laboratorijih, kjer merijo zvočne karakteristike 

energetskih delovnih strojev, merijo vire hrupov, hrup v naravnem in življenjskem okolju ter 

na delovnem mestu. Na sliki 3.4 je razvidno, da jo uporabljajo tudi v glasbeni industriji, 

predvsem za studijska snemanja. 

 

Slika 3.3: Testiranje različnih strojnih naprav v gluhi sobi 
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Slika 3.4: Glasbeno snemanje v gluhi sobi 

Cage je obiskal sobo leta 1951 v prepričanju, da bo slišal tišino. Ko je stal v njej, je slišal dva 

zvoka: visokega in nizkega. Pri strojnih inženirjih se je pozanimal, od kod prihajata. Visoki 

ton je bil Cageov delujoči živčni sistem, nizki pa njegov krvožilni sistem. To neverjetno 

odkritje je močno spremenilo njegovo filozofijo skladanja glasbe – absolutna tišina v 

človekovi prisotnosti fizično ne obstaja. 

Če je hotel, da koncept preživi, je moral tišino redefinirati. Objektivna delitev med zvokom in 

tišino ne obstaja, obstaja samo delitev med namenom poslušanja oz. slišanja in med 

preusmeritvijo pozornosti k zvokom ali stran od njih. Človek je v vsakem trenutku svojega 

bivanja obdan z neštetimi šumi, zveni in drugimi zvoki. Bistvo tišine po Cageu je, da se 

odrečemo namenu oz. naredimo selekcijo v naši zaznavi in se tako odrečemo namernim 

zvokom ali izključimo zavedanje. Iz vsega tega sledi, da tišina ni akustična, ampak je 

kognitivna. Ne spremeni se zvočno okolje, temveč se spremeni naše mišljenje. Pri tej 

»šokantni« trditvi se je oprl na indijsko razmišljanje o glasbi: »Glasba je kontinuirana, ustavi 

se samo, ko se obrnemo stran in izključimo pozornost.« (Solomon, 2002)  

»Kjerkoli smo, slišimo hrup. Če se ne zmenimo zanj, nas moti. Če ga poslušamo, nas očara. 

Zvok tovornjaka pri 50 miljah na uro. Motnje med radijskimi postajami. Dež. Želimo si ujeti 

in obvladati te zvoke, jih uporabiti, ne kot zvočne efekte, temveč kot glasbila.» (Cage, 1961, 

str. 3) Cage je poudaril, da glasba ne izvira le iz zaigranih not, zapisanih not, ampak je povsod 

okoli nas. Hrup, ki ga slišimo, je glasba. Če hočemo sprejeti okolje in uživati v njem, se 
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moramo znebiti vseh nagnjenj in odporov, tako se bomo odprli svetu in uživali v glasbi, ki 

nam jo ponuja. Tako bomo našli umirjen duh, ki ne bo znal le razumeti, ampak tudi doživljati. 

(Cage po Turel, 2004) 

Amalietti (2011) je zapisal, da je vsaka glasba zvok, vendar pa vsak zvok ni glasba. To je 

odvisno od svobodne volje posameznika ali pa navad. Končno odločitev, kaj je glasba, razvoj 

glasbe prepušča poslušalcu. 

Po Cageu namen glasbe ni zabavati ali komunicirati, čeprav je sam posredno sporočal, naj 

prisluhnemo okolju. Hotel je predvsem poudariti, da poslušanje glasbe pomeni proces 

raziskovanja, proces zavedanja in naj bomo občutljivi na zvoke okolja. 

Filozofijo svojega skladanja je črpal iz kultur vzhodnega sveta, da človek živi v harmoniji z 

naravo, kar je kontrast ideji zahodnega sveta – ideji kontrole in manipulacije okolja. 

(Solomon, 2002) 

»Tišina« v skladbi 4´33´´ je odprla področje glasbe oz. glasov iz narave, ki so vsakomur 

dostopni. Zvoki, ki niso ustvarjeni namerno, temveč nenamerno, so že okoli nas, svobodni za 

poslušanje in svobodni, da prodrejo v umetnost. Skladba ni zapisana v običajnem notnem 

zapisu, ampak z matematičnimi strukturami ter ni zaigrana na običajne instrumente, ti 

instrumenti so zvoki iz okolja. (Solomon, 2002) 

Cage je ustvaril glasbo z namenom, da prebudi zaslepljenost poslušalcev, ki naj bi se znebili 

predsodkov v svoji glavi. (Solomon, 2002) »Ljudje v naši družbi hodijo po ulicah in 

avtobusih s slušalkami in tako ne slišijo sveta okoli sebe. Slišijo samo tisto, za kar so se 

odločili, da bodo slišali. Ne morem razumeti, zakaj se odrežejo od te bogate izkušnje, ki je 

brezplačna. Mislim, da je to začetek glasbe.« (Cage po Solomon, 2002) 

»Prazen prostor ali prazen čas ne obstaja. Vedno je nekaj, kar se da videti ali slišati. Tudi če 

se še tako trudimo ustvariti tišino, je ne moremo. Tišina postanejo zvoki, okoljski zvoki. 

Njihova narava je nepredvidljiva in spremenljiva. Dokazano je, da zvoki so in bojo in mi 

imamo ušesa, da jih slišimo.« (Cage, 1961, str. 22) 

Če razširimo Cageovo odkritje na celotno glasbo, lahko rečemo, da je vsaka skladba, ki jo 

slišimo, neko novo doživetje: po vsem tem so pavze in tišine v premorih zapolnjene z 

nenamernimi zvoki, ki nam predstavljajo doživetje trenutka, doživetje glasbe okoli nas. 
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Razpustimo okvirje glasbe in se osredotočimo na zvoke okolja v nekem povprečnem 

delovnem dnevu: ko si lahko vsakdo ustvari svojo skladbo ob poslušanju in doživljanju 

okolja. Lahko pa, kot je dejal Cage, razpustimo vse predsodke, vse hotene in nehotene stvari, 

in slišimo vse, vse kar nam ponujata narava in človek. Noben trenutek nam ne more dvakrat 

dati enake izkušnje. (Uršič - Petkovšek, 2001) 

»Moja najljubša skladba je tista, ki jo slišimo, kadar smo tiho.« (Cage po Uršič - Petkovšek, 

prav tam, 2001) 

Obstaja absolutna tišina, čeprav vedno kaj slišimo. Lahko pa se odločimo, da ne bomo ničesar 

slišali, in se posvetimo notranjemu dogajanju -  temu rečemo relativna tišina.  

V raziskavah ameriških znanstvenikov so ljudi, poskusne osebe, zaprli v prostor, v katerem ni 

bilo zaznati nobenih zunanjih dražljajev: brez svetlobe, v popolni tišini, brez dražljajev kože, 

v popolni negibnosti brez najmanjšega tresljaja. Ugotovili so, da človek brez zunanjih 

dražljajev ne more funkcionirati. Osebe so doživele grozljive halucinacije, zaradi katerih so 

izgubile orientacijo. (Wilmes-Mielenhausen, 1998) Absolutne tišine ljudje torej ne slišimo 

tudi zato, ker odvzem slušnega dražljaja ustvarja v nas nelagodje in napetost, prilagojeni smo 

namreč naravnim šumom. 

Kaj vse to predstavlja za nas laike in navadno občinstvo?  

Absolutna tišina ne obstaja. Tišina je relativna in je odvisna od naše izključitve čutov in 

zaznav. V iskanju te tišine je Cage prišel do nasprotnega odkritja - zakaj bi morali o vsem 

misliti negativno, odvračati hrup, odvračati okolje, hkrati pa iskati uteho v glasbi, ki smo si jo 

sami izbrali, po možnosti v zabavni glasbi, ki nam, po njegovih besedah, »krati bogato 

izkušnjo sveta«. (Cage po Solomon, 2002) Narava ponuja mnogo zvokov, v katerih lahko 

uživamo in jih potrebujemo za normalno funkcioniranje, čeprav tudi druga zvočna okolja 

poleg škodljivih vplivov lahko nudijo bogato izkušnjo za našo kulturo in življenje. Odvisno je 

samo, kako te slišne informacije sprejmemo, kako jih naša zavest obdela. Tudi v hrupnem 

okolju lahko zaživimo manj stresno, če se znebimo predsodkov do slišnih informacij. Lahko 

zaživimo v harmoniji s svetom. 

Kako je človek prišel do tega, da se izolira od drugih ljudi, od okolja in celo od narave? 

Morda preprosto zaradi prevelike količine informacij. Namesto zatočišča v tišini, išče rešitev 

v drugih škodljivih dejavnikih; eden izmed njih je lahko tudi glasba, če je je preveč. 
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4 ZABAVNA GLASBA IN ZVOČNO OZADJE 

Glasba oblikuje zdravo oz. kakovostno zvočno okolje. V današnjem času nas spremlja že na 

vsakem koraku, zato prevzema vlogo zvočnega ozadja, ki hitro izniči njeno umetnostno 

vsebino, zlasti če vsebuje ponavljajoča se nesmiselna besedila in melodične motive.  

Adorno v svojem, sicer provokativnem Uvodu v sociologijo močno obsodi današnjo 

popularno glasbo, ki jo imenuje zabavna ali lahka, neresna glasba. Pravi, da ta glasba človeka 

preoblikuje v pasivnega uporabnika, potrošnika nove dobe, ko glasba sporoča, da je s svetom 

vse v redu in da ni potrebno premišljevati o njem ali o sebi. (Adorno, 2001) Čeprav je 

njegovo razmišljanje precej drzno, bi bilo treba razmisliti, zakaj ljudje poslušamo zabavno 

glasbo. 

Poslušamo jo, ker nas zabava in sprošča, zapolni nam prosti čas. Lahko rečemo, da nas celo 

spravi v neko omamo in tako pozabimo na svet okoli sebe in na probleme, ki nas težijo. »Ko 

kupujemo pop in rock glasbo, nam kot dodatek obljubljajo: doživetja prostega časa, 

sprostitev, čutni užitek in pripadnost k skupnosti kakor tudi pustolovščine in akcije.« (Motte 

Haber, 1990, str. 176). V trenutkih, ki bi jih morali preživeti v tišini in se poglobiti v svoje 

notranje doživljanje, se raje odločimo za agresivni dražljaj v našem življenju in omejimo svoj 

osebnostni razvoj ter duševni počitek. 

V svetu množičnega medija se je težko izogniti glasbi, ki se nam vsiljuje na vseh javnih 

mestih: na delovnem mestu, v čakalnicah, na ulici, v nakupovalnih centrih. Glasba je tako 

postala univerzalno ozadje, ustvarja razpršenega uporabnika in prevzema funkcijo slabega 

oblikovanja okolja. (Motte-Haber, 1990) Glasba postane zvočno ozadje, v katerem ne 

računajo na popolno pozornost poslušalca. Tega praviloma zaposlujejo druge stvari in tako 

glasba učinkuje mimo njegove zavesti. »Glasna je ravno toliko, kolikor jo prenese pogovor v 

dnevni sobi, in toliko, da prekriva šume iz bližnje prometne cone.« (Motte-Haber, 1990, str. 

191) 

Funkcija glasbe nehote ovira ljudi med premišljevanjem o sebi in o notranjem dogajanju in jih 

hkrati slepi, da je vse v redu. S tem se popolnoma oddaljuje od pravega pomena glasbe v 

naših življenjih in tudi otroci zaradi vsesplošnih medijev in zvočnih kulis ne znajo več 

vrednotiti pomena glasbe. Ustvari se pasiven odnos do vseh glasbenih dejavnosti (poslušanje 

glasbe, petje, celo ustvarjanje) in zato je ogrožen otrokov estetski razvoj. (Ajtnik, 2001) 
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Če bomo preveč razvijali racionalizem v šolah, kjer otrok samo bere, piše in odgovarja na 

vprašanja, bomo izgubili notranjo harmonijo, psihično ravnovesje; estetska vzgoja pa lahko 

uskladi čutila in zavest. 

Sodobna glasbena vzgoja izhaja iz glasbe kot umetnosti in je v učni proces vsakega otroka 

vključena ravno zato, ker ima neprecenljivo vlogo v vzgoji otrok: spodbuja raziskovanje 

novih idej, povečuje otrokovo doživljanje sveta, povečuje otrokovo izražanje čustev in 

prepoznavanje čustev drugih. Šola ponuja otroku temeljne izkušnje za aktivno poskušanje in 

selekcioniranje glasbe, ki jo sliši na prireditvah, v medijih in glasbenih kulisah. Otrok ne 

posluša glasbe sistematično, doživljajsko, zato si ne oblikuje sposobnosti za aktivno 

poslušanje glasbe.  

»Glasba pa je zvočni fenomen, zato jo moramo znati poslušati zavestno, pozorno in z 

dojemanjem.« (Ajtnik, 2001, str. 7)  

Vsak poslušalec subjektivno doživlja glasbo. Je pomemben oblikovalec zvočnega okolja, je 

lahko vrsta komunikacije in ustvarjalnosti. Predstavlja veliko vlogo v različnih kulturah sveta, 

zato je pomembno dognati, kdaj je uporabljena za razvijanje čutečih ljudi in kdaj je 

uporabljena le iz ekonomskih razlogov. 

»Ko govorimo o glasbenem zvočnem ozadju, lahko govorimo že o glasbenem onesnaženju 

okolja, ki pa je rezultat že precej časa trajajočega siromašenja naše splošne kulture.« (Motte 

Haber, 1990, str. 216) 
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5 VLOGA ŠOLE PRI OBLIKOVANJU ZDRAVEGA 

ZVOČNEGA OKOLJA 

Šola ima v naših življenjih pomembno vlogo. Za otroke je velik vir različnih informacij, 

ustanova, kjer se socializirajo, izobrazijo, pridobijo potrebno znanje in spretnosti za 

samostojno in uspešno življenje. Ravno zato je pomembno, da razvoj učnih načrtov za 

osnovne in druge šole poteka vzporedno z razvojem industrije in civilizacije, saj se »svetovno 

znanje« z razvojem spreminja. Šola mora biti v koraku s časom. Poleg učnih vsebin, iz katerih 

učenci črpajo informacije, mora biti že sama organizacija šolskega sistema vzor zdravega 

zvočnega okolja. 

Učni načrti in letni načrti eko ter zdravih šol dandanes ponujajo vedno več informacij o 

onesnaževanju zraka, vod, kopičenju odpadkov ter varčevanju z energijo. Učenci  se zavedajo 

človekovega poseganja v naravo in posledic. Vendar informacij o globalnem zvočnem 

onesnaženju, o hrupnem okolju primanjkuje. Učitelji sicer učence vpeljejo v svet zvoka, 

otroci spoznavajo in doživljajo zvočno okolje, ki jih obdaja, poslušajo in poimenujejo različne 

zvoke, šume in tone. V posodobljenem učnem načrtu za predmet glasbene vzgoje celo 

spoznavajo pomen zdravega zvočnega okolja ter posledice zvočnega onesnaženja: »Vzgajanje 

učencev za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja ter preprečevanja zvočne 

onesnaženosti« ( Holcar in dr., 2011). Vendar tišina še vedno ostaja neraziskan pojem. Težko 

jo je definirati, ker je za nekatere preveč abstraktna, zato se tišina v učnih načrtih pojavlja v 

glasbi, kjer se obravnava kot pavza: »Učenci spoznavajo in uporabljajo glasbene pojme: 

tišina/pavza« (Holcar in dr., 2011). Tišina ima le ritmično vlogo, o njenem globljem pomenu 

pa se ne govori. Zato obstaja bojazen, da otroci tišine ne sprejemajo kot nekaj naravnega, 

ampak se je bojijo ali imajo do nje odpor. Hrup se v šolah prevečkrat  omenja le v kontekstu, 

da so učenci hrupni in da morajo biti tiho. Zvočno onesnaževanje ali doživljanje tišine nista 

določeni kot učni vsebini niti pri glasbeni vzgoji niti pri spoznavanju okolja ali naravoslovju 

ali pri družbi. 

Vsak otrok bi moral imeti možnost pridobiti te informacije, saj ima poleg drugega: 

• pravico do zdravega življenja,  

• pravico do celostnega razvoja,  

• pravico do zdravega šolskega in družinskega okolja,  
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• pravico do manj hrupnega okolja,  

• pravico do izražanja čustev ter doživljanja sveta, 

• pravico do izbire,  

• pravico do poslušanja, 

• pravico do »biti slišan«, 

• pravico do govorjenja, 

• pravico do sprostitve,  

• pravico do tišine. 

Vsi dobro vemo, da so te pravice otrokom večkrat odvzete, še posebno v primeru zvočnega 

onesnaževanja, zato bi naredili velik korak v boju s hrupom, če bi si zastavili naslednje cilje: 

• da opravimo meritve in raziskave o izpostavljenosti hrupu v šolskem okolju na več 

šolah v Sloveniji,  

• da pričnemo osveščati zaposlene na šolah, otroke in starše o škodljivih posledicah 

izpostavljenosti hrupu,  

• da se zvočno osveščanje vključi v eko šole in zdrave šole,  

• da ponudimo gradbene rešitve za zmanjšanje hrupa (izolacija prostorov, boljša 

akustika), 

• da ponudimo individualne rešitve za zmanjšanje izpostavljenosti: nevarna uporaba 

MP3 predvajalnikov, glasnih igrač, nevarnosti poslušanja elektronsko ojačane glasbe, 

zavedno umikanje hrupnim predelom,  

• da poudarimo pomen tišine in odpremo vrata v manj stresno doživljanje hrupa, zvoka 

okrog nas,  

• da poudarimo pomen kakovostne glasbe v primerjavi z zvočnimi kulisami, kar nato 

vodi v poznavanje pravih glasbenih vrednot,  

• osvestiti otroke, da je sluh eno od čutil, ki je stalno v stiku z zunanjim svetom, kar 

pomeni, da je resnično zelo pomemben za celotno družbeno komunikacijo. 

Če bomo znali uravnati glasnost v šoli, bodo otroci lahko govorili in bodo lahko govorili 

učitelji. Tako bo ustvarjen proces izmenjave informacij, komunikacija bo stekla in steklo bo 

medsebojno učenje. Če pa bomo še naprej kričali eden čez drugega in upali, da nas bo kdo 

slišal, smo daleč od našega cilja – da bi razvili samostojne in uspešne posameznike, z 

občutkom za doživljanje sveta. 
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Več šolskih predmetov nam ponuja možnosti obravnavanja zvočnega okolja; tišina in hrup sta 

lahko glasbeni vsebini pri naravoslovju, pri obravnavi onesnaževanja planeta. Na začetku 

šolskega leta se lahko med razrednimi pravili odločimo, kako bomo skupaj uravnavali 

glasnost v razredu. Medpredmetnih povezav je veliko in ni bojazni, da učenci pomena tišine, 

sprostitve v tišini ter hrupa in zvočnega onesnaženja ne bi razumeli. 
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III EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV PROBLEMA 

Kot prebivalci civiliziranega sveta smo izpostavljeni različnim zvočnim okoljem. Večinoma 

so samoumevna in se jih v celoti ne zavedamo, kar pa ne pomeni, da ne vplivajo na nas. V 

diplomskem delu sem raziskovala problematiko zvokov, ki nas bodisi motijo ali nam škodijo 

in tistih, ki jih potrebujemo. Zvokom, škodljivim ali neškodljivim, se ne moremo vedno 

izogniti, vendar se jih lahko zavedamo in ustrezno ukrepamo. V empiričnem delu sem zato 

raziskovala, kakšen je odnos otrok, njihovih staršev in učiteljev do tišine doma, v šoli ali v 

naravnem okolju, kakšen je njihov odnos do hrupnih situacij, če se zavedajo njihovih 

škodljivih posledic, ali potrebujejo zvočno kuliso ali se raje zatekajo k naravni tišini. Ker sem 

izhajala iz dejstva, da se o zvočnemu okolju in o zvočnem onesnaževanju premalo govori, 

sem empirični del razdelila na dva dela, in sicer: 

• v vsakem vzorčnem razredu sem najprej izvedla učno uro na temo tišina in hrup, kjer 

so učenci doživljali različne zvočne situacije, se o njih pogovarjali in tako ozavestili 

zvočno dogajanje;  

• udeleženci raziskave, učenci, njihovi starši in učitelji, so reševali vprašalnik o njihovih 

stališčih do zvočnega okolja. 
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7 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

Ugotoviti, ali se učenci, starši in učitelji zavedajo zvočnega okolja, tudi hrupnega.  

Ugotoviti, ali učenci, starši in učitelji doživljajo tišino kot nekaj pozitivnega ali negativnega.  

Ugotoviti, ali učenci, starši in učitelji tišino potrebujejo.  

Ugotoviti, ali učenci, starši in učitelji potrebujejo stalno zvočno kuliso.  

Ugotoviti, kako učenci, starši in učitelji doživljajo glasbeno ozadje.  

Ugotoviti, ali se učencem, staršem in učiteljem zdi hrup moteč.  

Ugotoviti, ali se učenci, starši in učitelji zavedajo škodljivih posledic hrupa in glasne glasbe.  

Ugotoviti, kako učenci, starši in učitelji doživljajo šolsko zvočno okolje. 

Ugotoviti, ali med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju tišine, hrupa ter šolskega zvočnega okolja. 

Ugotoviti, ali med učenci 2. (5.) razreda in starši učencev 2. (5.) razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju tišine, hrupa ter šolskega zvočnega okolja. 

Ugotoviti, ali med učenci 2. (5.) razreda in učitelji 2. (5.) razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju tišine, hrupa ter šolskega zvočnega okolja. 
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8 HIPOTEZE 

H1: Učenci se zavedajo zvokov okrog sebe.  

H2: Starši se zavedajo zvokov okrog sebe.  

H3: Učitelji se zavedajo zvokov okrog sebe.  

H4: Učenci doživljajo tišino kot nekaj negativnega. 

H5: Starši doživljajo tišino kot nekaj negativnega.  

H6: Učitelji doživljajo tišino kot nekaj negativnega.  

H7: Učenci potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega morda niti ne zavedajo. 

H8: Starši potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega morda niti ne zavedajo.  

H9: Učitelji potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega morda ne zavedajo.  

H10: Učencev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih radosti. 

H11: Staršev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih radosti. 

H12: Učiteljev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih radosti. 

H13: Učencem se zdi hrup moteč.  

H14: Staršem se zdi hrup moteč. 

H15: Učiteljem se zdi hrup moteč. 

H16: Hrup in poslušanje glasne glasbe se učencem zdi škodljiv. 

H17: Hrup in poslušanje glasne glasbe se staršem zdi škodljiv. 

H18: Hrup in poslušanje glasne glasbe se učiteljem zdi škodljiv. 

H19: Šolsko zvočno okolje se učencem zdi preveč hrupno. 

H20: Šolsko zvočno okolje se staršem zdi preveč hrupno. 
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H21: Šolsko zvočno okolje se učiteljem zdi preveč hrupno. 

H22: Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri doživljanju tišine 

kot nekaj negativnega.  

H23: Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri doživljanju 

hrupa.  

H24: Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri doživljanju 

šolskega zvočnega okolja kot hrupnega. 

H25: Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju tišine kot nekaj negativnega. 

H26: Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju hrupa. 

H27: Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju šolskega zvočnega okolja kot hrupnega. 

H28: Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju tišine kot nekaj negativnega. 

H29: Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju hrupa. 

H30: Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo statistično pomembne 

razlike pri doživljanju šolskega zvočnega okolja kot hrupnega. 

H31: Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju tišine kot nekaj negativnega. 

H32: Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju hrupa. 

H33: Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju šolskega zvočnega okolja kot hrupnega.  

H34: Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 
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doživljanju tišine kot nekaj negativnega. 

H35: Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju hrupa. 

H36: Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike pri 

doživljanju šolskega zvočnega okolja kot hrupnega.  
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9 METODE DELA 

9.1 Opis statističnega vzorca 

Raziskava je bila opravljena med učenci štirih oddelkov 2. razreda in učenci štirih oddelkov 5. 

razreda dveh šol iz Ilirske Bistrice, med  starši učencev 2. in 5. razreda dveh šol iz Ilirske 

Bistrice ter med učitelji 2. in 5. razredov različnih matičnih in podružničnih šol iz Ilirske 

Bistrice, Postojne, Sežane, Divače in Pivke. Vprašalnike za učence, njihove starše in za 8 

učiteljev sem dostavila na šolo osebno, ostalim učiteljem sem vprašalnike poslala pisno oz. v 

elektronski obliki. Število posameznih udeležencev je predstavljeno v razpredelnici: 

 2. razred 5. razred Skupno  

Učenci  57 49 106 

Starši 52 71 123 

Učitelji  19 19 38 

Skupno  128 139 267 

Preglednica 9.1: Število udeležencev v raziskavi 

9.2 Postopek zbiranja podatkov 

9.2.1 Izvedba učne ure v 2. in 5. razredu  

V razredih, kjer je bila opravljena raziskava, sem med učenci predhodno izvedla učno uro z 

učnimi vsebinami doživljanja različnih zvočnih okolij in zvokov različnih glasnosti. Metode 

dela so bile prilagojene razvojnim značilnostim učencev. Namen učne ure je bil, da učenci 

doživijo različne zvočne situacije, da razložim določene pomene ter da dobim povratno 

informacijo o tem, kakšno je razumevanje zvočnega okolja, kar mi je kasneje pomagalo pri 

sestavi primernega vprašalnika za otroke.  

9.2.1.1 2. razred 

V uvodnem delu ure sem pripravila delovni prostor: zatemnila sem razred, zaprla vsa okna in 
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vrata, da bi čim manj zunanjih zvokov prišlo v prostor ter na večjo površino tal razgrnila 

mehke odeje. Učenci so se eden zraven drugega ulegli na hrbet. Zaprli so oči, se udobno 

namestili na odejah ter se prepustili doživljanju pravljice »Utrujeni medvedek«. 

Po zgodbi smo se pogovorili o njihovem počutju, o različnih zvokih, ki so jih slišali (če so jih 

slišali) ter o tem, kako bi bilo, če bi zgodbo poslušali na prometni cesti.  

Prinesla sem slikovni material in sicer: fotografijo gozda, morja in mesta. Fotografije so si 

učenci ogledali, nato smo brez komentarjev poslušali štiri zvočne posnetke, ki sem jih posnela 

oz. pridobila s svetovnega spleta. Predvajala sem jih preko računalniških zvočnikov. Poslušali 

smo zvoke gozda, nato šumenje morja, zvoke mesta (sirene, hupanje, motorje avtomobilov, 

glasove ljudi …), na koncu pa še posnetek iz šolske telovadnice, ko se je 40 učencev igralo 

elementarno igro »Črni mož«. Učenci so potem odgovarjali na vprašanja, katere zvoke so 

slišali, kaj jih je povzročalo ter poskušali povezati zvočne posnetke z ustrezno fotografijo. Pri 

posnetku šolske telovadnice so morali sami ugotoviti, kje je bil posnet. Nato smo se 

pogovorili o glasnih oz. hrupnih zvočnih okoljih ter o naravnih zvočnih okoljih, torej manj 

glasnih.  

Celo uro sem uporabljala pojme zvok, zvočno okolje, zvočno onesnaženje, tišina, tiho okolje, 

sproščeno počutje, hrup, glasno, tiho.  

Na koncu ure sem jih vprašala, kje jim je bilo najbolj všeč: pri medvedku, na morju, v gozdu, 

v mestu ali v šolski telovadnici. Vsakemu sem razdelila A4 list papirja, da je lahko z 

barvicami ali flomastri naslikal okolje, kjer se je najbolje počutil.  

9.2.1.2 5. razred 

V uvodnem delu ure sem pripravila delovni prostor: zatemnila sem prostor, zaprla vsa okna in 

vrata, da bi čim manj zunanjih zvokov prišlo v prostor ter na večjo površino tal razgrnila 

mehke odeje, na katere so se učenci ulegli na hrbet eden zraven drugega. Zaprli so oči, se 

udobno namestili ter se prepustili doživljanju pravljice »Mali oblak«.  

Po koncu sem še malo počakala, nato so učenci odprli oči se dvignili, da smo se lahko 

pogovorili o njihovem počutju, zvokih, ki so jih slišali, ter o tem, kako bi bilo, če bi poslušali 

zgodbo na prometni cesti.  

V osrednjem delu ure smo poslušali različne zvočne posnetke, ki sem jih večinoma pridobila s 
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svetovnega spleta, nekaj pa sem tudi sama posnela: šolska telovadnica, rock koncert, gozd, 

morje, mesto, gradbišče. Za vsak posnetek sem postavila vprašanja: Katere zvoke so slišali? 

So bili zvoki glasni? Kje smo se nahajali? Ali je bilo to območje hrupno ali ne? Ali so jih 

bolela ušesa, ko so to poslušali? Vsakemu posnetku smo določili ustrezen kraj.  

V zaključnem delu ure sem izvedla igro vlog: učence sem razdelila na tri skupine, vsaka 

skupina je dobila kratko zgodbo, ki jo je morala še dopolniti, nato pa odigrati. Zgodbe so bile 

postavljene v različna zvočna okolja: gozd, rock koncert in v šolsko učilnico. Za pripravo so 

imeli 10 minut. Na koncu ure se je vsaka skupina predstavila s svojo igro.  

9.2.2 Opis merilnega instrumenta 

Osrednji del raziskave sem opravila z  lestvico stališč Likertovega tipa, ki sem jo sestavila po 

končanih učnih urah. Lestvice stališč sem razdelila učencem, s katerimi sem ure izvedla, 

njihovim staršem in učiteljem 2. in 5. razredov. Ker je bila sestavljena za tri različne 

demografske skupine, in najšibkejši člen predstavljajo otroci, so bile trditve prilagojene. 

Vsebovala je 29 trditev o doživljanju zvočnega okolja. Stopnjo svojega strinjanja oz. 

nestrinjanja s posamezno trditvijo so udeleženci izrazili z izbiro ustrezne številke. Stopnja 

strinjanja je bila izražena s številkami od 1 do 5:  

1 – se sploh ne strinjam 

2 – se ne strinjam 

3 – se ne morem odločiti 

4 – se strinjam 

5 – se popolnoma strinjam.  

9.2.3 Obdelava in prikaz podatkov  

Dobljene podatke sem obdelala s programom SPSS, v katerem sem najprej zbrala vse podatke 

rešenih vprašalnikov. Za vsako spremenljivko (trditev) sem na treh ključnih demografskih 

skupinah (učenci, starši, učitelji) ter na celotnem vzorcu naredila frekvenčno porazdelitev in 

izračunala povprečje strinjanja s posamezno trditvijo. Dobljene podatke sem grafično 

prikazala in podatke opisno interpretirala. V drugem delu sem iskala povezanost med 

posameznimi pripadniki demografskih skupin (med učenci 2. in 5. razreda, med učenci 2. 

razreda in učitelji 2. razreda, med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda, med učenci 5. 

razreda in učitelji 5. razreda ter med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda), zato sem v 
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SPSS-u oblikovala nove skupine ter jih med seboj primerjala. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Učenci so bili med izvedbo učnih ur izpostavljeni zvočnim situacijam z različno jakostjo, 

hrup so doživljali kot nekaj motečega, med učenci 5. razreda je med posamezniki pozitiven 

odziv požel zvočni posnetek koncerta glasbene skupine, čeprav je bil prav tako zelo hrupen. 

Učenci 2. in 5. razredov večinoma niso bili seznanjeni z zvočnim onesnaževanjem, starejši 

učenci so približno znali opisati hrup, večinoma pa so se ob poslušanju zgodbe v tišini 

popolnoma umirili in uživali. 

Vprašalnike je reševalo 267 ljudi, od tega 106 učencev 2. in 5. razreda, 123 staršev učencev 2. 

in 5. razreda ter 38 učiteljev 2. in 5. razreda3. 

Prvih enaindvajset hipotez sem ovrednotila na podlagi grafičnih prikazov in interpretacij za 

posamezno trditev, ki sem jih predstavila v osnovni obdelavi.  

V nadaljevanju analize sem raziskovala povezanost med pripadnostjo določeni demografski 

skupini in stopnjami strinjanja s posameznimi trditvami in s tem ovrednotila hipoteze od št. 

22 do hipoteze št. 36. Predvsem so me zanimale razlike med:  

• učenci 2. razreda in učenci 5. razreda, 

• učenci 2. razreda in starši 2. razreda, 

• učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda,  

• učenci 5. razreda in starši 5. razreda,  

• učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda.  

Na podlagi hipotez sem oblikovala tri tematske sklope trditev, in sicer z združevanjem 

posameznih trditev:  

Negativno doživljanje tišine je 1. sklop trditev, ki je sestavljen iz: 

• ko je vse tiho, me je strah,  

• če smo tiho, pomeni, da nečesa ne vemo,  

                                                 

3 Vzorec učiteljev ni reprezentativen zaradi prenizkega števila vrnjenih vprašalnikov.  
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• tišina pomeni, da moram biti tiho, 

• ko v tišini slišim svoje misli, se počutim neprijetno. 

 

Hrup kot moteči dejavnik je 2. sklop trditev, ki je sestavljen iz: 

• hrup me ne moti oz. v SPSS-u sem spremenila trditev v: hrup me moti,  

• prometni hrup me moti,  

• ko slišim hrup, sem jezen(a).  

 

Šolski hrup je moteč je 3. sklop trditev, ki vsebuje samo eno trditev: 

• šolski hrup me moti. 

 

Sklope sem združila v programu SPSS tako, da sem po vsaki enoti seštela število točk pri 

vseh izbranih treh oz. štirih trditvah. Točke so bile stopnje strinjanja na Likertovi lestvici. 

Tako sem dobila novo spremenljivko, katere vrednosti po enotah so bile vsote izbranih 

trditev. Dobljene vrednosti sem nato razdelila v tri razrede tako, da so vsebinsko sledili logiki 

Likertove lestvice:  

• najnižji razred, ki ima najnižjo vrednost vsote točk, izraža nestrinjanje,  

• srednji razred izraža neodločnost,  

• najvišji razred, ki ima najvišjo vrednost vsote točk, izraža strinjanje.  

 

Za analizo povezanosti oz. za preverjanje obstoječih razlik med doživljanjem zvočnega okolja 

med posameznimi skupinami in tematskimi sklopi sem uporabila preizkus domneve o 

neodvisnosti, ki preučuje odvisnost med dvema spremenljivkama. S pomočjo Pearsonovega χ2 

preizkusa (v nekaterih primerih Kullbackovega 2î preizkusa) sem nato s pomočjo programa 

SPSS izračunala, ali obstajajo statistično značilne razlike med izbranimi demografskimi 

skupinami po tematskih sklopih. Rezultate sem predstavila v tabelah in na podlagi le-teh 

ovrednotila ustrezne hipoteze. 

10.1 Učenci se zavedajo zvokov okrog sebe 

Trditev 1: Zvočno okolje so vsi zvoki, ki jih slišim 
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Graf 10.1: Zvočno okolje so vsi zvoki, ki jih slišim 

Na začetku me je zanimalo, kaj si vprašani predstavljajo pod besedno zvezo zvočno okolje. 

Kot je predstavljeno v grafu št. 1, se 84 % vseh udeležencev strinja s trditvijo, da zvočno 

okolje sestavljajo vsi zvoki, ki jih slišimo, od tega se s trditvijo strinja 76 % učencev.  

Trditev 2: Vedno nekaj slišimo 
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Graf 10.2: Vedno nekaj slišimo 

Z naslednjo trditvijo sem raziskovala, ali se udeleženci ves čas zavedajo zvokov okrog sebe in 

ugotovila, da se s trditvijo strinja 75 % vprašanih, od tega se jih 59 % popolnoma strinja. Iz 

grafa št. 10.2 je razvidno, da se s trditvijo strinja 78 % učencev. 

Učenci poznajo pomen zvočnega okolja, vedo, da so to zvoki, ki jih slišimo in da te zvoke 

slišimo lahko ves čas, torej je hipoteza potrjena.  
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10.2 Starši se zavedajo zvokov okrog sebe 

Iz grafa št. 10.1 je razvidno, da se 88 % staršev strinja s trditvijo, da zvočno okolje predstavlja 

vse zvoke, ki jih slišimo, iz grafa št. 10.2 pa lahko razberemo, da se 89 % staršev strinja s 

tem, da vedno kaj slišimo.  

Rezultati obeh trditev kažejo, da se starši zavedajo vseprisotnega zvočnega okolja okoli nas, s 

tem je hipoteza potrjena.  

10.3 Učitelji se zavedajo zvokov okrog sebe 

V grafu št. 10.1 lahko preberemo, da se 98 % učiteljev strinja s tem, da zvočno okolje 

predstavlja zvoke, ki jih slišimo. Iz grafa št. 10.2 je pa razvidno, da se 92 % učiteljev strinja s 

trditvijo, da vedno kaj slišimo.  

Po rezultatih sodeč je hipoteza potrjena.  

10.4 Učenci tišino doživljajo kot nekaj negativnega 

Trditev 5: Tišino lahko najdemo le v naravi 
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Graf 10.3: Tišino lahko najdemo le v naravi 

Z naslednjo trditvijo sem se dotaknila pojmovanja tišine. Zanimalo me je, ali je tišina prisotna 

le v naravi, torej je v naseljih, mestih, v naših domovih, šolah. Celoten vzorec vprašanih se o 

tej trditvi ne more odločiti. 47 % se s trditvijo ne strinja, 43 % se strinja, da je tišina prisotna 
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le v naravi. Pri učencih lahko vidimo, da se jih kar 43 % popolnoma strinja s tem oz. se jih 51 

% strinja s trditvijo. 

Trditev 17: Ko je vse tiho, me je strah 

43%

31%

37%

10%

36%

26%

16%

13%

11%

14%

10%

13%

13%

12%

20%

7%

11%

42% 34%

učenec (n=106)

starš (n=123)

učitelj (n=38)

vzorec (n=267)

sploh se ne strinjam se ne strinjam se ne morem odločiti se strinjam se popolnoma strinjam

2,5

2,3

1,9

2,3

1 2 3 4 5

1

2

3

4

 

Graf 10.4: Ko je vse tiho, me je strah 

Z naslednjo trditvijo sem preverjala, ali se vprašani res bojijo tišine, tako kot sem navedla v 

teoretičnem delu. Rezultati kažejo, da se povprečno s trditvijo ne strinjajo, 37 % vprašanih 

nikoli ni strah tišine, 26 % vprašanih skoraj nikoli, 12 % vprašanih je strah in 11 % 

udeležencev je vedno strah tišine. Iz grafa št. 17 je razvidno, da je najbolj strah otroke, saj se 

jih kar 30 %  strinja s trditvijo. Kljub temu se jih 53 % ne boji tišine.  

Trditev 18: Če smo tiho, pomeni, da nečesa ne vemo 
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Graf 10.5: Če smo tiho, pomeni, da nečesa ne vemo 
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Negativno doživljanje tišine lahko povežemo tudi z odsotnostjo komunikacije ali molkom, kar 

za nekatere pomeni, da nečesa ne vedo. Rezultati se med seboj dokaj razlikujejo. 36 % 

vprašanih meni, da to absolutno ne drži, 22 % jih meni, da to ne drži, 9 % vprašanih meni, da 

to drži in 11 % jih trdi, da naš molk pomeni, da nečesa ne vemo. Molk in neznanje povezuje 

26 % otrok. 

Trditev 25: Tišina pomeni, da moram biti tiho 
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Graf 10.6: Tišina pomeni, da moram biti tiho 

Otroci pa tudi odrasli povezujejo tišino s prepovedjo govora ali celo s prepovedjo izražanja 

čustev, zato tišino razumejo kot negativno obliko komunikacije in imajo do nje odpor, kar 

posledično lahko vodi k večji potrebi po zvočni, glasbeni kulisi, nerazumljivemu in 

nelogičnemu govorjenju ali k zaprtosti in izoliranosti otrok in odraslih. Rezultati kažejo, da se 

64 % udeležencev s trditvijo strinja. 75 % učencev meni, da tišina pomeni prepoved govora.  
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Trditev 26: Ko v tišini slišim svoje misli, se počutim neprijetno 
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Graf 10.7: Ko v tišini slišim svoje misli, se počutim neprijetno 

Strah pred tišino lahko izhaja iz strahu pred svojimi mislimi. Iz grafa št. 26 lahko razberemo, 

da se vprašani v tišini, ko slišijo svoje misli, ne počutijo neprijetno. S trditvijo se strinja le 31 

% učencev. 

Trditev 21: V tišini se lahko sprostim 
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Graf 10.8: V tišini se lahko sprostim 

Tiho zvočno okolje je pomemben življenjski dejavnik tudi zato, ker nam omogoča, da se 

lahko sprostimo, kar kaže na pozitiven vidik tišine. Ali se lahko udeleženci raziskave v tišini 

sprostijo, lahko razberemo iz grafa št. 21, kjer se 87 % vseh vprašanih strinja s trditvijo, da se 

v tišini lahko sprostijo, od tega kar 89 % učencev. 
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Trditev 22: Če želim nekaj pozorno poslušati, mora biti vse okrog mene tiho 
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Graf 10.9: Če želim nekaj pozorno poslušati, mora biti vse okrog mene tiho 

Če je okrog nas tišina, lahko določen zvok veliko bolje zaznamo in ga slišimo. Kljub temu je 

naš organizem prilagojen, da se med mnogimi šumi osredotoči le na eno informacijo, ki jo o 

okolju potrebujemo – slišna informacija je pogojena z našim interesom ali s potrebo po 

preživetju. Graf št. 22 kaže, da za pozorno poslušanje tišino potrebuje 73 % vprašanih, od tega 

72 % učencev.  

Trditev 8: Otroci tišino potrebujejo. 
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Graf 10.10: Otroci tišino potrebujejo 

Pri postavljanju naslednje trditve sem predvidevala, da se ne zavedamo, kolikšen je pomen 

tišine v naših življenjih in v življenjih otrok. Iz rezultata je razvidno, da se udeleženci 
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zavedajo pomena tišine za otroke, saj se jih 78 % strinja s trditvijo. 81 % učencev čuti, da 

tišino potrebujejo.  

Učenci večinoma menijo, da tišino najdemo le v naravi in da splošno gledano tišina pomeni 

prepoved govora, vendar jih v tišini ni strah, ne povezujejo je z nevednostjo, v mislih jim ni 

neprijetno. Hkrati tišino potrebujejo, saj jim omogoča pozorno poslušanje in v njej se lahko 

sprostijo. Dobljeni rezultati kažejo, da imajo učenci do tišine večinoma pozitiven odnos, torej 

je hipoteza zavrnjena.  

10.5 Starši tišino doživljajo kot nekaj negativnega 

Iz grafa št. 10.3 je razvidno, da 50 % staršev meni, da tišine ne najdemo le v naravi, iz grafa 

št. 10.4 lahko razberemo, da se 67 % staršev tišine ne boji, prav tako 63 % staršev tišine ne 

povezuje z nevednostjo, prav tako lahko na grafu št. 10.7 razberemo, da se 63 % staršev ne 

počuti neprijetno ob svojih mislih v tihem okolju. 80 % staršev se v tišini lahko sprosti, kar 

nam prikazuje graf št. 10.8, in 64 % staršev za pozorno poslušanje potrebuje tišino, kar 

prikazuje graf št. 10.9. Iz grafa št. 10.10 je razvidno, da 71 % staršev meni, da otroci tišino 

potrebujejo. Graf št. 10.6 nam prikazuje, da 63 % staršev tišino povezuje s prepovedjo 

govora, vendar je kljub temu hipoteza, da starši tišino negativno doživljajo, zavrnjena. 

10.6 Učitelji tišino doživljajo kot nekaj negativnega 

V povprečju se učitelji s trditvijo, ali tišina pomeni prepoved govora, niso mogli odločiti, kar 

je razvidno iz grafa št. 10. 6. Na grafu št. 10. 3 lahko razberemo, da se 57 % učiteljev ne 

strinja s tem, da tišino najdemo le v naravi, 76 % učiteljev se tišine ne boji (graf št. 10. 4), 79 

% učiteljev tišine ne povezuje z nevednostjo (graf št. 10. 5). Ob svojih mislih se 76 % 

učiteljev ne počuti neprijetno, kar dokazuje graf št. 10. 7. Hkrati 97 % učiteljev tišino 

potrebuje za sprostitev (graf št. 10. 8) ter 87 % za pozorno poslušanje (graf št. 10. 9). Velika 

večina, 95 %, jih je mnenja, da otroci tišino potrebujejo, kar je razvidno iz grafa št. 10. 10. Po 

podatkih sodeč, je njihovo doživljanje tišine pozitivno, torej je hipoteza zavrnjena. 

10.7 Učenci potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega mogoče niti 

ne zavedajo 

Trditev 15: Ko pridem domov, takoj prižgem radio ali televizijo 
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Graf 10.11: Ko pridem domov, takoj prižgem radio ali televizijo 

Zanimalo me je, v koliki meri vprašani tudi doma potrebujejo zvočno kuliso, ki si jo lahko 

ustvarijo z radijskim predvajalnikom ali televizijo. V povprečju se vprašani s trditvijo ne 

strinjajo, torej 63 % vprašanih ne prižge takoj medijskega sprejemnika, ko pride domov, 24 % 

pa jih prižge. 61 % vprašanih otrok ob prihodu domov ne čuti potrebe po zvočni kulisi.  

Trditev 16: Preden zaspim, poslušam glasbo (ali pravljico) 
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Graf 10.12: Preden zaspim, poslušam glasbo (ali pravljico) 

Potrebo po zvočni kulisi zaradi strahu pred tišino ali neprijetnosti lahko zadovoljimo tudi s 

poslušanjem glasbe pred spanjem oz. da med predvajanjem glasbe zaspimo; nekateri zaspijo 

tudi med televizijsko oddajo. Otroci radi poslušajo pravljice pred spanjem, saj je branje knjig 

otrokom zelo zaželeno. Kljub temu se morajo otroci tudi pred spanjem soočiti z različnimi 
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mislimi, tudi negativnimi. Zanimalo me je, kolikšen odstotek vprašanih posluša glasbo 

(odrasli) ali pravljico (otroci). Iz grafa št. 10. 12 je razvidno, da vprašani pred spanjem v 

povprečju ne poslušajo ničesar. Lahko ugotovimo, da kar 56 % otrok ne posluša pravljice ali 

glasbe, preden zaspijo.  

Trditev 23: Ko grem spat, imam rad(a), da je vse tiho 
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Graf 10.13: Ko grem spat, imam rad(a), da je vse tiho 

Naslednja trditev sovpada s trditvijo št. 16, pri kateri sem raziskovala, ali vprašani pred 

spanjem potrebujejo glasbeno kuliso ali pravljico. Tokrat me je zanimala konkretna potreba 

po tišini pred spanjem, ki je pomembna za našo fizično in psihično umiritev. V povprečju se 

udeleženci s trditvijo strinjajo, od tega jih 80 % potrebuje tišino, 82 % učencev najraje zaspi v 

tišini.  

Iz podatkov je razvidno, da učenci ne čutijo potrebe po predvajanju radijskih ali televizijskih 

oddaj, prav tako ne potrebujejo glasbe ali pravljice, preden zaspijo; za to potrebujejo tišino. 

Na podlagi teh podatkov je hipoteza zavrnjena.  

10.8 Starši potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega mogoče niti ne 

zavedajo 

Podatki nam kažejo (graf št. 10. 11), da 64 % staršev ne prižge radijskih ali televizijskih 

sprejemnikov, ko pride domov, pred spanjem 58 % staršev ne posluša glasbe (graf št. 10. 12) 

oz. 83 % vprašanih staršev potrebuje tišino za umiritev pred spanjem, kar je razvidno iz grafa 
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št. 10. 13. Na podlagi rezultatov je hipoteza zavrnjena. 

10.9 Učitelji potrebujejo stalno zvočno kuliso, čeprav se tega mogoče niti 

ne zavedajo 

Iz grafa št. 10. 11 je razvidno, da 64 % učiteljev prav tako ne prižge medijskih sprejemnikov, 

kar 84 % jih ne posluša glasbe pred spanjem (graf št. 10. 12), vendar jih 68 % potrebuje tišino 

(graf št. 10. 13). Na podlagi dobljenih rezultatov je bila hipoteza zavrnjena. 

10.10 Učencev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih 

radosti 

Trditev 9: Če med šolskimi odmori ali med likovno vzgojo predvajajo glasbo, mi ni všeč 
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Graf 10.14: Če med šolskimi odmori ali med LV predvajajo glasbo, mi ni všeč 

Vključevanje glasbene kulise v naša življenja je vedno več, prav tako jo večinoma nenamerno 

vključujemo v življenje in izobraževanje otrok. Raziskava je pokazala, da je predvajanje 

glasbe v šolah ob prostem času in likovnem ustvarjanju udeležencem všeč, saj se jih 68 % s 

trditvijo ne strinja in le 20 % strinja. 60 % vprašanih učencev je odgovorilo, da jim je 

glasbeno ozadje v šoli všeč.  
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Trditev 11: Ko se iz zvočnikov v nakupovalnem centru zasliši glasba, se razveselim 
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Graf 10.15: Ko se iz zvočnikov v nakupovalnem centru zasliši glasba, se razveselim 

Nakupovanje večinoma povežemo s prijetnimi spomini, saj je sodobni človek potrošniško 

naravnan, vendar se pogosto ne zavedamo, da nas glasbena kulisa spremlja tudi med 

nakupovanjem. Iz grafa št. 10. 15 je razvidno, da se v povprečju udeleženci o trditvi niso 

mogli odločiti, čeprav se jih 55 % s trditvijo strinja. 55 % učencev se glasbenega ozadja v 

nakupovalnih centrih razveseli.  

Ko gredo v nakupovalni center, se razveselijo glasbe, ki jo slišijo iz zvočnikov in večinoma 

jim je všeč, da se v šoli med šolskimi odmori ali med poukom likovne vzgoje predvaja glasba. 

Hipoteza, da glasbeno ozadje učence veseli, je potrjena.  

10.11 Staršev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih 

radosti 

Iz grafa št. 10. 14 je razvidno, da je 70 % staršev všeč, da njihovi otroci poslušajo glasbo med 

šolskimi odmori in med likovnim poukom. Prav tako jim je všeč, da med nakupovanjem 

poslušajo glasbo, saj se jih 61 % strinja s trditvijo, ki je prikazana na grafu št. 10. 15. Na 

podlagi dobljenih rezultatov je hipoteza potrjena.  
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10.12 Učiteljev glasbeno ozadje ne moti oz. se jim zdi sproščujoče in jih 

radosti 

Učitelji se o stališču do glasbene spremljave v nakupovalnih centrih niso mogli odločiti (graf 

št. 15), vendar se jih 78 % strinja s tem, da je glasbeno ozadje v šoli pozitivno (graf št. 10. 

14). Kljub temu je hipoteza zavrnjena.  

10.13 Učencem se zdi hrup moteč 

Trditev 4: Rad poslušam zvoke narave (ptičje petje, šumenje vetra …), ker me 

pomirjajo. 
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Graf 10.16: Rad poslušam zvoke narave, ker me pomirjajo 

Zanimalo me je, kako zvoki narave delujejo na vprašane in iz grafa št. 10. 16 je razvidno, da 

se s trditvijo strinja 91 % vprašanih ter 86 % učencev.   
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Trditev 3: Zvoki našega mesta (vasi) so hrupni 
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Graf 10.17: Zvoki našega mesta (vasi) so hrupni 

Celoten vzorec je sestavljen iz odgovorov prebivalcev manjših mest ali celo vasi in zaselkov, 

vendar me je vseeno zanimalo, če se jim zdi njihovo okolje hrupno. Rezultati so pokazali, da 

se s trditvijo strinja le 51 % udeležencev, 24 % se jih ni moglo odločiti, ali živijo v hrupnem 

naselju, 25 % pa se jih s tem ne strinja. S trditvijo se strinja 56 % učencev. 

Trditev 6: Hrup me ne moti 
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Graf 10.18: Hrup me ne moti 

Na grafu št. 10. 18 so predstavljeni rezultati trditve hrup me ne moti. 69 % udeležencev se s 

trditvijo ne strinja, torej jih moti. Hrup moti 71 % učencev. 
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Trditev 13: Ko je nekaj zelo glasno, me bolijo ušesa 
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Graf 10.19: Ko je nekaj zelo glasno, me bolijo ušesa 

Želela sem preveriti, kako udeleženci reagirajo na hrupne zvoke oz. ali občutijo pri sebi, da 

lahko hrupno okolje povzroča bolečine v telesu. V povprečju se vprašani strinjajo s trditvijo, 

najbolj učenci, saj je trditvi pritrdilo 78 % vprašanih učencev. 17 % udeležencev se s tem ne 

strinja. Ob močnem hrupu ne občutijo bolečine v ušesih, kar lahko razložimo z višjim 

tolerantnim pragom bolečine oz. občutenja hrupnega zvoka.  

Trditev 14: Prometni hrup me moti 
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Graf 10.20: Prometni hrup me moti 

O motečem hrupu na splošno so udeleženci že odgovarjali, o stališču do hrupnega šolskega 

okolja tudi, tokrat so odgovarjali, ali jih motijo prometne ulice. Rezultati kažejo, da 65 % 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Rozman, diplomsko delo 

 - 59 - 

 

vprašanih prometni hrup moti. S trditvijo se strinja 60 % učencev. 

Trditev 19: Glasna glasba me moti 
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Graf 10.21: Glasna glasba me moti 

Hrupno zvočno okolje lahko povzroča tudi glasna glasba, ki jo predvajajo na raznih 

prireditvah, koncertih zabavne glasbe, lahko smo ji izpostavljeni doma ali pa v šoli, na 

rekreaciji, v restavraciji … Iz grafa št. 10. 21 lahko razberemo, da glasna glasba moti 55 % 

vseh udeležencev, od tega 53 % učencev.   

Trditev 20: Kričanje ljudi me moti 
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Graf 10.22: Kričanje ljudi me moti 

Poleg otroškega kričanja v šoli smo večkrat izpostavljeni kričanju drugih ljudi, vendar nas to 
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lahko moti iz različnih razlogov: če smo osebno povezani s človekom, ki kriči, smo prizadeti 

zaradi njegovega vpitja, če kriči na drugega, smo lahko sočutni do žrtve in nas to prizadene, 

hkrati je vpitje povezano z izbruhom nenadnih močnih čustev ali afektov, zato nas lahko moti 

zaradi preglasnega kričanja in zaradi močnih čustev, pred katerimi se morda ne znamo 

obraniti. Zanimalo me je, ali udeležence moti človeško kričanje, vendar se je potrebno 

zavedati, da je lahko razlogov za to več. Iz grafa št. 10. 22 lahko razberemo, da 74 % 

udeležencev moti vpitje ljudi. Od tega glasno kričanje (verjetno večinoma odraslih) moti 64 

% otrok, 12 % otrokom pa se vpitje sploh ne zdi moteče.  

Trditev 28: Doma mi je lepo, ker ni glasnih zvokov 
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Graf 10.23: Doma mi je lepo, ker ni glasnih zvokov 

V vedno bolj hrupnem svetu smo glasnemu zvočnemu okolju v vsakdanjemu življenju 

izpostavljeni na več mestih: v šoli, v službi, na cesti, v nakupovalnih središčih, na prireditvah 

…, kjer v večini primerov ne moremo vplivati na zvok. V zasebnosti svojih domov pa lahko. 

Ali se udeleženci raziskave doma počutijo prijetno, ker ni glasnih zvokov, lahko razberemo iz 

grafa št. 10. 23, ki kaže, da se v povprečju s trditvijo strinjajo. 70 % učencev je všeč, da ne 

živijo v glasnem domu.  
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Trditev 29: Ko slišim hrup, sem jezen(a) 
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Graf 10.24: Ko slišim hrup, sem jezen(a) 

Doživljanje hrupnega zvočnega okolja lahko v nas zbudi negativna čustva ravno zato, ker 

daljša izpostavljenost hrupnemu okolju povzroča stres. Če je posameznik zaradi hrupnega 

zvoka jezen, pomeni, da je že pod stresom. Vprašani se o trditvi v povprečju niso mogli 

odločiti, ali postanejo jezni ali ne. V grafu št. 10. 24 je predstavljeno, da se 21 % učencev ni 

moglo izjasniti o svojem stališču. 39 % se jih s trditvijo strinja, 41 % se jih ne strinja. 

Učenci so mnenja, da živijo v hrupnem okolju, zato jim je všeč, da živijo v domu, kjer ni 

glasnih zvokov in imajo radi tihe zvoke narave. Motijo jih prometni hrup, kričanje ljudi in 

glasna glasba, ob glasnih zvokih jih celo bolijo ušesa, vendar ob hrupu večinoma ne postanejo 

jezni. Hipoteza, da učence hrup moti, je potrjena.  

10.14 Staršem se zdi hrup moteč 

Le 49 % staršev živi v hrupnem okolju (razvidno iz grafa št. 10. 17), kljub temu 60 % 

vprašanih moti prometni hrup (graf št. 10. 20). 96 % staršev občuti naravno zvočno okolje kot 

zelo pomirjujoče in se radi zadržujejo v njem (graf št. 10. 16), prav tako je 70 % všeč, da 

živijo v domu, kjer ni glasnih zvokov (graf št. 10. 23). 55 % staršev moti glasna glasba (graf 

št. 10. 21) in 64 % staršev moti kričanje ljudi (graf št. 10. 22). 67 % jih je odgovorilo, da jih 

splošen hrup moti (razvidno iz grafa št. 10. 18), 76 % staršev bolijo ušesa, če je nekaj glasno 

(graf št. 10. 19), kljub temu pa večinoma ne postanejo ob hrupu jezni, saj se v povprečju o 

trditvi niso mogli odločiti (razvidno iz grafa št. 10. 24). Hipoteza je potrjena.  
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10.15 Učiteljem se zdi hrup moteč 

63 % učiteljev moti prometni hrup (podatki iz grafa št. 10. 20), 61 % moti glasna glasba (graf 

št. 10. 21), 82 % učiteljev moti kričanje ljudi (graf št. 10. 22). 95 % učiteljev rado posluša 

pomirjujoče zvoke narave (graf št. 10. 16), 42 % jih živi v hrupnem okolju (razvidno iz grafa 

št. 10. 17), 76 % učiteljem pa je všeč, da živijo v neglasnem domu (graf št. 10. 23). Hrup moti 

69 % učiteljev (graf št. 10. 18), ob njem 74 % vprašanih bolijo ušesa (graf št. 10. 19), vendar 

ob njem postane jezno le 32 % učiteljev (graf št. 10. 24). Hipoteza je potrjena.  

10.16 Hrup in poslušanje glasne glasbe se učencem zdi škodljivo 

Trditev 12: Zaradi hrupa lahko človek postane živčen 
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Graf 10.25: Zaradi hrupa lahko človek postane živčen 

Zanimalo me je, ali se udeleženci raziskave zavedajo posledic hrupnega zvočnega okolja, zato 

sem postavila trditev, da lahko zaradi zadrževanja v takšnem okolju postanemo živčni. 

Rezultati so pokazali, da se v povprečju s trditvijo strinjajo. 75 % učencev se strinja, da zaradi 

hrupa lahko postanemo živčni.   
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Trditev 24: Če je nekaj preveč glasno, lahko zaradi tega izgubiš sluh 
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Graf 10.26: Če je nekaj preveč glasno, lahko zaradi tega izgubiš sluh 

Izpostavljenost hrupu, predvsem impulznemu zvoku, lahko poškoduje bobnič, zaradi česar 

lahko takoj ali sčasoma izgubimo sluh. Zanimalo me je, ali se vprašani zavedajo škodljivih 

posledic izpostavljenosti hrupu in iz grafa št. 10. 26 je razvidno, da se v povprečju zavedajo. 

Trditvi je pritrdilo 74 % učencev.  

Trditev 27: Poslušanje glasne glasbe je škodljivo 
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Graf 10.27: Poslušanje glasne glasbe je škodljivo 

Kljub temu da se ljudje zavedamo škodljivih posledic hrupnega zvočnega okolja, je naše 

dojemanje le-tega odvisno od različnih dejavnikov, med drugimi tudi od posameznikovega 

interesa do zvočnega medija, ki proizvaja hrup. Predvsem mladostniki so tako večkrat 
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izpostavljeni glasnim koncertom in drugim prireditvam, ob katerih sicer uživajo, vendar se ne 

zavedajo, da jim dolgoročno poslušanje glasne glasbe škodi. Iz grafa št. 10. 27 je razvidno, da 

se vprašani v povprečju niso mogli odločiti, ali je poslušanje glasne glasbe škodljivo ali ne, 

vendar se 69 % otrok strinja s trditvijo, da je poslušanje glasne glasbe škodljivo.  

Učenci so mnenja, da lahko človek v hrupnem zvočnem okolju postane živčen ter da lahko ob 

glasnem zvoku ter ob poslušanju glasne glasbe izgubiš sluh. Hipoteza je potrjena, saj se 

zavedajo, da je poslušanje glasne glasbe in zadrževanje v hrupnem okolju škodljivo.  

10.17 Hrup in poslušanje glasne glasbe se staršem zdi škodljivo 

92 % staršev se strinja s trditvijo, da ob hrupu lahko postaneš živčen (razvidno iz grafa št. 10. 

25), 77 % staršev ve, da lahko zaradi glasnih zvokov izgubimo sluh (graf št. 10. 26) ter 67 % 

staršev ve, da je poslušanje glasne glasbe škodljivo (graf št. 10. 27). Hipoteza je potrjena. 

10.18 Hrup in poslušanje glasne glasbe se učiteljem zdi škodljivo 

Izmed učiteljev se jih kar 95 % strinja s tem, da hrup pri ljudeh povzroča živčnost (podatki na 

grafu št. 10. 25), prav tako se 68 % učiteljev strinja s tem, da lahko zaradi hrupa izgubimo 

sluh (graf št. 10. 26), 71 % pa se strinja s tem, da je poslušanje glasne glasbe škodljivo (graf 

št. 10. 27). Hipoteza je potrjena.  

10.19 Šolsko zvočno okolje se učencem zdi preveč hrupno 
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Trditev 10: Šolski hrup me moti 
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Graf 10.28: Šolski hrup me moti 

Življenjsko zvočno okolje, predvsem otrok in učiteljev, v neki meri tudi staršev, sestavlja tudi 

šolsko zvočno okolje, ki je večkrat hrupno. Zanimalo me je, ali udeležence raziskave šolski 

hrup moti. Rezultati kažejo, da hrup v šolah moti predvsem učence, saj se jih 62 % s trditvijo 

strinja.   

Trditev 7: Otroško kričanje mi zbuja veselje 
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Graf 10.29: Otroško kričanje mi zbuja veselje 

Z naslednjo trditvijo sem želela preveriti, kakšno stališče imajo vprašani do otroškega 

kričanja, ki smo mu lahko priča predvsem na šolskem območju. Otroški glasovi nam lahko 

zbujajo veselje in radost, vendar če je otrok v skupini več, lahko zvoki hitro presežejo mejo 
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naše tolerance in nas začnejo motiti. Iz grafa št. 10. 29 je razvidno, da se udeleženci s trditvijo 

ne strinjajo, kar pomeni, da jih lahko otroško kričanje moti. 56 % učencem otroško kričanje 

ne zbuja nobenega veselja.   

Učencem se zdi šolsko zvočno okolje hrupno, njihovo kričanje jih moti. Hipoteza je potrjena.  

10.20 Šolsko zvočno okolje se staršem zdi preveč hrupno 

41 % staršev je mnenja, da je šolsko zvočno okolje hrupno (razvidno iz grafa št. 10. 28), 44 % 

pa jim otroško kričanje zbuja veselje (graf št. 10. 29). Hipoteza je bila na podlagi teh 

podatkov zavrnjena. 

10.21 Šolsko zvočno okolje se učiteljem zdi preveč hrupno 

63 % učiteljev meni, da je njihova šola preveč hrupna (razberemo na grafu št. 10. 28), vendar 

o trditvi, če otroško kričanje zbuja veselje ali motnjo, nimajo mnenja (graf št. 10. 29). Na 

podlagi prikazanih podatkov je hipoteza zavrnjena.  

10.22 Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike 

pri doživljanju tišine kot nekaj negativnega 

3-8 točk 9-14 točk 15-20 točk Skupaj
Frekvenca 13 26 18 57
% med učenci 2. razreda 23 46 32 100
Frekvenca 10 33 6 49
% med učenci 5. razreda 20 67 12 100
Frekvenca 23 59 24 106
% med učenci 2. in 5. razreda 22 56 23 100

Učenec 2. razreda

Učenec 5. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.1: Razlike med učenci 2. in 5. razreda pri negativnem doživljanju tišine 

H0= Med učenci 2. in 5. razreda razlike niso statistično značilne. 

H1= Med učenci 2. in 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=6,656;( g=2, α=0,03587) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,03587. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 4%, sprejmemo H1. Dokazali smo, da so 

odgovori učencev 2. in učencev 5. razreda v osnovni množici različni. Iz tabele je razvidno, 

da se stališča učencev najbolj razlikujejo pri srednjem in najvišjem razredu, saj se je večinski 
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del odgovorov učencev 5. razreda (67 %) uvrstil v srednji razred, torej tišino doživljajo precej 

neodločno. Učenci 2. razreda so o negativnem doživljanju tišine tudi neodločeni (46 %), 

vendar se jih vseeno 32 % nagiba k bolj negativnem doživljanju.  

10.23 Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike 

pri doživljanju hrupa 

3-6 točk 7-11 točk 12-15 točk Skupaj
Frekvenca 8 18 31 57
% med učenci 2. razreda 14 32 54 100
Frekvenca 5 29 15 49
% med učenci 5. razreda 10 59 31 100
Frekvenca 13 47 46 106
% med učenci 2. in 5. razreda 12 44 43 100

Učenec 2. razreda

Učenec 5. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.2: razlike med učenci 2. in 5. razreda pri doživljanju hrupa 

H0= Med učenci 2. in 5. razreda razlike niso statistično značilne. 

H1= Med učenci 2. in 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=8,275;( g=2, α=0,01596) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,01596. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 2 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da so 

odgovori učencev 2. razreda in učencev 5. razreda v osnovni množici različni. Iz tabele je 

razvidno, da učence 2. razreda (54 %) hrup moti, učenci 5. razreda (59 %) pa se za razliko od 

njih o tem niso mogli odločiti.  

10.24 Med učenci 2. in 5. razreda obstajajo statistično pomembne razlike 

pri doživljanju šolskega zvočnega okolja kot hrupnega 

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

se ne 
morem 
odločiti

se strinjam
se 

popolnoma 
strinjam

Skupaj

Frekvenca 7 2 4 1 43 57
% med učenci 2. razreda 12 4 7 2 75 100
Frekvenca 8 9 10 8 14 49
% med učenci 5. razreda 16 18 20 16 29 100
Frekvenca 15 11 14 9 57 106
% med učenci 2. in 5. 
razreda 14 10 13 8 54 100

Učenec 2. razreda

Učenec 5. razreda

Skupaj

 

Preglednica 10.3: Razlike med učenci 2. in 5. razreda pri doživljanju šolskega zvočnega 

okolja 
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H0= Med učenci 2. in 5. razreda razlike niso statistično značilne. 

H1= Med učenci 2. in 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=26,841;( g=4, α=0,00002) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,00002. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da 

so odgovori učencev 2. in učencev 5. razreda v osnovni množici različni. Iz podatkov je 

razvidno, da se zdi učencem 2. razreda (75 %) šolsko zvočno okolje resnično prehrupno, 

medtem ko so bili odgovori učencev 5. razreda skoraj enakomerno razdeljeni na različne 

stopnje strinjanja oz. nestrinjanja.  

10.25 Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo 

statistično pomembne razlike pri doživljanju tišine kot nekaj 

negativnega 

3-8 točk 9-14 točk 15-20 točk Skupaj
Frekvenca 13 26 18 57
% med učenci 2. razreda 23 46 32 100
Frekvenca 19 26 7 52
% med starši 2. razreda 37 50 13 100
Frekvenca 32 52 25 109
% med učenci in starši 2. razreda 29 48 23 100

Starši 2. razreda

Skupaj

Učenci 2. razreda

 

Preglednica 10.4: Razlike med učenci in starši učencev 2. razreda pri negativnem doživljanju 

tišine 

H0= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=5,748; (g=2, α=0,05648) 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Kljub temu lahko iz tabele razberemo, da večji odstotek učencev (32 %) kot 

staršev 2. razreda (le 13 %) negativno doživlja tišino, torej je 37 % staršev mnenja, da je tišina 

dobrodošla, učencev 2. razreda pa le 23 %.  

10.26 Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo 
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statistično pomembne razlike pri doživljanju hrupa 

3-6 točk 7-11 točk 12-15 točk Skupaj
Frekvenca 8 18 31 57
% med učenci 2. razreda 14 32 54 100
Frekvenca 6 31 15 52
% med starši 2. razreda 12 60 29 100
Frekvenca 14 49 46 109
% med učenci in starši 2. razreda 13 45 42 100

Učenci 2. razreda

Starši 2. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.5: Razlike med učenci in starši učencev 2. razreda pri doživljanju hrupa 

H0= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=9,090;( g=2, α=0,01062) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,01062. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem manjšim od 1 % sprejmemo H1. Dokazali smo, da so 

odgovori učencev 2. razreda in staršev 2. razreda v osnovni množici različni. Učencem 2. 

razreda (54 %) se hrup zdi moteč, medtem ko se 60 % staršev učencev 2. razreda o tem, ali jih 

hrup moti, ni moglo odločiti.  

10.27 Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda obstajajo 

statistično pomembne razlike pri doživljanju šolskega zvočnega 

okolja kot hrupnega 

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

se ne 
morem 
odločiti

se strinjam
se 

popolnoma 
strinjam

Skupaj

Frekvenca 7 2 4 1 43 57
% med učenci 2. razreda 12 4 7 2 75 100
Frekvenca 4 14 15 12 7 52
% med starši 2. razreda 8 27 29 23 13 100
Frekvenca 11 16 19 13 50 109
% med učenci in starši 2. 
razreda 10 15 17 12 46 100

Učenci 2. razreda

Starši 2. razreda

Skupaj

 

Preglednica 10.6: Razlike med učenci in starši učencev 2. razreda pri doživljanju šolskega 

zvočnega okolja 

H0= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda so statistično značilne razlike.  
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χ2=51,293;( g=4, α=0,00) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,00. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da 

so odgovori učencev 2. razreda in staršev 2. razreda v osnovni množici različni. Iz tabele je 

razvidno, da se zdi učencem 2. razreda (75 %) šolsko zvočno okolje hrupno, odgovori staršev 

učencev 2. razreda pa so bili razporejeni na različne stopnje strinjanja oz. nestrinjanja, 

največji odstotek (29 %) se jih o šolskem zvočnem okolju ni moglo odločiti.  

10.28 Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo 

statistično pomembne razlike pri doživljanju tišine kot nekaj 

negativnega 

3-8 točk 9-14 točk 15-20 točk Skupaj
Frekvenca 10 33 6 49
% med učenci 5. razreda 20 67 12 100
Frekvenca 21 38 12 71
% med starši 5. razreda 30 54 17 100
Frekvenca 31 71 18 120
% med učenci in starši 5. razreda 26 59 15 100

Učenci 5. razreda

Starši 5. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.7: Razlika med učenci in starši učencev 5. razreda pri negativnem doživljanju 

tišine  

H0= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=2,299; (g=2, α=0,31675) 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Vendar lahko iz tabele razberemo, da se večina učencev 5. razreda, kar 67 %, 

zopet nahaja v srednjem razredu, ki odraža neko neodločnost glede doživljanja tišine, pri 

starših je tudi večina (54 %) v srednjem razredu, vendar se s tezo ne strinja 30 % staršev ter 

20 % učencev. 
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10.29 Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo 

statistično pomembne razlike pri doživljanju hrupa 

3-6 točk 7-11 točk 12-15 točk Skupaj
Frekvenca 5 29 15 49
% med učenci 5. razreda 10 59 31 100
Frekvenca 3 38 30 71
% med starši 5. razreda 4 54 42 100
Frekvenca 8 67 45 120
% med učenci in starši 5. razreda 7 56 38 100

Učenci 5. razreda

Starši 5. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.8: Razlike med učenci in starši učencev 5. razreda pri doživljanju hrupa 

H0= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

2î=2,759; (g=2, α=0,25174) 

Vrednost 2î preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Iz tabele lahko razberemo, da se 59 % učencev 5. razreda in 54 % staršev 

učencev 5. razreda o tem, ali jih hrup moti, ni moglo odločiti. Do razlik prihaja v strinjanju s 

tezo, saj se s tem strinja manj učencev (31 %) kot staršev (42%).  

10.30 Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda obstajajo 

statistično pomembne razlike pri doživljanju šolskega zvočnega 

okolja kot hrupnega 

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

se ne 
morem 
odločiti

se strinjam
se 

popolnoma 
strinjam

Skupaj

Frekvenca 8 9 10 8 14 49
% med učenci 5. razreda 16 18 20 16 29 100
Frekvenca 3 15 21 20 12 71
% med starši 5. razreda 4 21 30 28 17 100
Frekvenca 11 24 31 28 26 120
% med učenci in starši 5. 
razreda 9 20 26 23 22 100

Učenci 5. razreda

Starši 5. razreda

Skupaj

 

Preglednica 10.9: Razlike med učenci in starši učencev 5. razreda pri doživljanju šolskega 

zvočnega okolja 

H0= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in starši učencev 5. razreda so statistično značilne razlike.  
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χ2=9,250;( g=4, α=0,05514) 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Vendar lahko iz tabele razberemo, da se enak odstotek (45 %) učencev 5. 

razreda in staršev učencev 5. razreda strinja s tezo, da je šolsko zvočno okolje preveč hrupno, 

medtem ko se 30 % staršev o tezi ni moglo odločiti, 30 % učencev pa zanika to stališče.  

10.31 Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju tišine kot nekaj negativnega 

3-8 točk 9-14 točk 15-20 točk Skupaj
Frekvenca 13 26 18 57
% med učenci 2. razreda 23 46 32 100
Frekvenca 9 10 0 19
% med učitelji 2. razreda 47 53 0 100
Frekvenca 22 36 18 76
% med učenci in učitelji 2. razreda 29 47 24 100

Učenec 2. razreda

Učitelj 2. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.10: Razlike med učenci in učitelji 2. razreda pri negativnem doživljanju tišine 

H0= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=9,118; (g=2, α=0,01047) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,01047. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 1 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da so 

odgovori učencev 2. razreda in učiteljev 2. razreda v osnovni množici različni. 47 % učiteljev 

in 23 % učencev ne doživlja tišine negativno, 53 % učiteljev in 46 % učencev se o tem ni 

moglo odločiti. Tišino negativno doživlja 32 % učencev, med učitelji nobeden. 

10.32 Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju hrupa 
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3-6 točk 7-11 točk 12-15 točk Skupaj
Frekvenca 8 18 31 57
% med učenci 2. razreda 14 32 54 100
Frekvenca 0 12 7 19
% med učitelji 2. razreda 0 63 37 100
Frekvenca 8 30 38 76
% med učenci in učitelji 2. razreda 11 39 50 100

Učenec 2. razreda

Učitelj 2. razreda

Skupaj
 

Preglednica 10.11: Razlike med učenci in učitelji 2. razreda pri doživljanju hrupa 

H0= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=7,144;( g=2, α=0,02810) 

Vrednost χ2 preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,02810. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 3 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da so 

odgovori učencev 2. razreda in učiteljev 2. razreda v osnovni množici različni. 63 % učiteljev 

in 32 % učencev  se o tem, ali jih hrup moti, ni moglo odločiti, medtem ko 54 % učencev in 

37 % učiteljev hrup moti.  

10.33 Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju šolskega zvočnega okolja kot 

hrupnega 

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

se ne 
morem 
odločiti

se strinjam
se 

popolnoma 
strinjam

Skupaj

Frekvenca 7 2 4 1 43 57
% med učenci 2. razreda 12 4 7 2 75 100
Frekvenca 0 1 3 11 4 19
% med učitelji 2. razreda 0 5 16 58 21 100
Frekvenca 7 3 7 12 47 76
% med učenci in učitelji 
2. razreda 9 4 9 16 62 100

Učenec 2. razreda

Učitelj 2. razreda

Skupaj

 

Preglednica 10.12: Razlike med učenci in učitelji 2. razreda pri doživljanju šolskega 

zvočnega okolja  

H0= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda so statistično značilne razlike.  

 

2î=37,851; (g=4, α=0,00) 
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Vrednost 2î preizkusa je statistično pomembna na ravni α=0,00. Na podlagi vzorčnih 

podatkov zavrnemo H0 in s tveganjem, manjšim od 0,1 %, sprejmemo H1. Dokazali smo, da 

so odgovori učencev 2. razreda in učiteljev 2. razreda v osnovni množici različni. Iz tabele je 

razvidno, da se večini vprašanih v obeh skupinah zdi šolsko zvočno okolje hrupno, vendar se 

75 % učencev s tem popolnoma strinja, 58 % učiteljev se strinja s tezo, 21 % učiteljev pa se 

popolnoma strinja. Do razlik prihaja še pri nestrinjanju, saj 16 % učencev šolskega okolja ne 

doživlja kot hrupnega, medtem ko je pri učiteljih enakega mnenja le 5 % vprašanih.   

10.34 Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju tišine kot nekaj negativnega 

3-8 točk 9-14 točk 15-20 točk Skupaj
Frekvenca 10 33 6 49
% med učenci 5. razreda 20 67 12 100
Frekvenca 5 14 0 19
% med učitelji 5. razreda 26 74 0 100
Frekvenca 15 47 6 68
% med učenci in učitelji 5. razreda 22 69 9 100

Skupaj

Učenec 5. razreda

Učitelj 5. razreda

 

Preglednica 10.13: Razlike med učenci in učitelji 5. razreda pri negativnem doživljanju tišine 

H0= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

2î=4,220; (g=2, α=0,12125) 

Vrednost 2î preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Kljub temu lahko iz tabele razberemo, da noben učitelj 5. razreda ne doživlja 

tišine negativno, medtem ko jih tako meni 12 % učencev 5. razreda. Večina vprašanih v obeh 

skupinah je bila glede tišine neodločna, vendar je pri učiteljih odstotek višji (74 % pri 

učiteljih, 67 % pri učencih).  
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10.35 Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju hrupa 

3-6 točk 7-11 točk 12-15 točk Skupaj
Frekvenca 5 29 15 49
% med učenci 5. razreda 10 59 31 100
Frekvenca 2 11 6 19
% med učitelji 5. razreda 11 58 32 100
Frekvenca 7 40 21 68
% med učenci in učitelji 5. razreda 10 59 31 100

Učitelj 5. razreda

Skupaj

Učenec 5. razreda

 

Preglednica 10.14: Razlike med učenci in učitelji 5. razreda pri doživljanju hrupa 

H0= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda so statistično značilne razlike.  

 

χ2=0,009;( g=2, α=0,99532) 

Vrednost χ2 preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Iz tabele je razvidno, da so odgovori učencev in učiteljev skoraj enaki. 59 % 

učencev 5. razreda in 58 % učiteljev 5. razreda se o tem, ali jih hrup moti, ni moglo odločiti, 

31 % učencev in 32 % učiteljev pa hrup moti.  

10.36 Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda obstajajo statistično 

pomembne razlike pri doživljanju šolskega zvočnega okolja kot 

hrupnega 

sploh se ne 
strinjam

se ne 
strinjam

se ne 
morem 
odločiti

se strinjam
se 

popolnoma 
strinjam

Skupaj

Frekvenca 8 9 10 8 14 49
% med učenci 5. razreda 16 18 20 16 29 100
Frekvenca 2 3 5 6 3 19
% med učitelji 5. razreda 11 16 26 32 16 100
Frekvenca 10 12 15 14 17 68
% med učenci in učitelji 
5. razreda 15 18 22 21 25 100

Učenec 5. razreda

Učitelj 5. razreda

Skupaj

 

Preglednica 10.15: Razlike med učenci in učitelji 5. razreda pri doživljanju šolskega 

zvočnega okolja 

H0= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda razlike niso statistično značilne.  

H1= Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda so statistično značilne razlike.  
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2î=3,001; (g=4, α=0,55765) 

 

Vrednost 2î preizkusa ni statistično pomembna, H0 obdržimo, o osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar, vendar lahko iz tabele razberemo, da se pojavljajo manjše razlike pri doživljanju 

šolskega zvočnega okolja, saj večji odstotek (34 %) učencev 5. razreda ne doživlja šolskega 

okolja kot hrupnega, odstotek učiteljev (27 %) je manjši. Več učiteljev se o stališču ni moglo 

odločiti (26 % učiteljev, 20 % učencev).  

10.37 Povzetek interpretacij hipotez 

Obdaja nas zvočno okolje, od naše selekcije zaznav pa je odvisno, katere zvoke zaznamo in 

katerih ne. Raziskava je pokazala, da se vprašani zavedajo zvokov okoli sebe, oz. da stalno 

nekaj slišimo. Stalno zvočno kuliso naj bi potrebovali predvsem prebivalci večjih, hrupnejših 

mest, ki večino dneva, nekateri tudi ponoči, preživljajo v intenzivnejšem zvočnem okolju. 

Moja hipoteza, da vprašani potrebujejo stalno zvočno kuliso, je bila zavrnjena. Raziskava je 

bila opravljena med prebivalci manjših mest oz. vasi, naselij.  

V teoretičnem delu sem izhajala iz dejstva, da je doživljanje tišine pri ljudeh predvsem 

negativno, da jo povezujejo z odsotnostjo komunikacije, prepovedjo govora, osamljenostjo. 

Podatki moje raziskave so pokazali, da jo vsi vprašani doživljajo pozitivno in jo potrebujejo, 

kar se povezuje z zavrnjeno hipotezo, da vprašani potrebujejo stalno zvočno kuliso. Motte-

Haber (1990) opozarja na prenasičenost našega okolja z glasbenimi ozadji, ki mimo naše 

zavesti deluje na naše mišljenje in doživljanje okolja; škodljivih posledic takšnega delovanja 

niti ne občutimo. V raziskavi sem postavila hipotezo, da se vprašani veselijo glasbenega 

ozadja v različnih okoliščinah in hipoteza je bila potrjena med učenci in starši, med učitelji je 

bila zavrnjena. 

Nekakovostno zvočno okolje v večini predstavljajo hrupne situacije in če smo jim v večji 

meri izpostavljeni, škodujejo našemu zdravju. Negativnih posledic smo se začeli zavedati, 

prav tako nas takšne hrupne situacije motijo. V raziskavi sem postavila hipotezo, da vprašane 

hrup moti ter da se zavedajo njegovih škodljivih posledic; obe hipotezi sta bili potrjeni. Prav 

tako se zavedajo, da lahko poslušanje glasne glasbe okvari naš sluh. Raziskave v tujini 

(Harrison, 2008) kažejo, da vsaj polovica najstnikov trpi za kratkotrajnimi ali trajnimi 

okvarami sluha, predvsem zaradi obiskovanja glasnih koncertov ali poslušanja glasbe. Sedem- 

in enajstletniki se verjetno zavedajo, da je glasna glasba škodljiva. Kljub temu se v puberteti 
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ne odrekajo glasne glasbe, saj je le-ta del dokazovanja in obenem vključevanja v družbo.  

Med hrupna okolja spadajo tudi šole; šolske okolice, če se nahajajo v hrupnejših predelih 

mesta, in prostori v samih šolah. Raziskave v Sloveniji (Jeram, 2011) kažejo, da se večina 

vrtcev nahaja v preveč hrupnem okolju, zvočne situacije na šoli pa lahko dosežejo med 

odmori do 100 dB. Staršem in učiteljem v moji raziskavi se šolsko zvočno okolje ne zdi 

hrupno, učencem pa se zdi. 

V nadaljevanju sem raziskovala, ali v posameznih demografskih skupinah prihaja do razlik v 

doživljanju tišine, doživljanju hrupa ter doživljanju šolskega zvočnega okolja. Na podlagi 

rezultatov sem ugotovila, da med učenci 2. razreda in med učenci 5. razreda prihaja do razlik. 

Več sedemletnikov doživlja tišino negativno, večina enajstletnikov pa se o stališču ni mogla 

odločiti. Sedemletnike prav tako moti hrup, enajstletniki pa se o tem zopet niso mogli 

odločiti; šolsko zvočno okolje se mlajšim zdi hrupno, medtem ko se mnenja petošolcev 

razlikujejo. 

Med učenci 2. razreda in starši učencev 2. razreda je prišlo do razlik v doživljanju hrupa: 

otroke hrup moti, starši pa se o tem niso mogli odločiti. Učencem se zdi šolsko zvočno okolje 

hrupno, starši pa imajo različna mnenja. 

Med učenci 2. razreda in učitelji 2. razreda prihaja do razlik v doživljanju tišine, saj kar 32 % 

učencev negativno doživlja tišino, med učitelji nima nihče takšnega mnenja. Do razlik prihaja 

tudi v doživljanju hrupa. Učence hrup večinoma moti, medtem ko se učitelji o tem niso mogli 

odločiti. Pri doživljanju šolskega zvočnega okolja so učenci in učitelji enakega mnenja, 75 % 

učencev in 58 % učiteljev se popolnoma strinja, da je njihova šola hrupna. 

Med učenci 5. razreda in učitelji 5. razreda ter med učenci 5. razreda in starši učencev 5. 

razreda ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri doživljanju tišine, hrupa in šolskega 

zvočnega okolja. 

Dobljene rezultate je mogoče pripisati dejstvu, da mlajši otroci tišino doživljajo bolj 

negativno, prav tako jih bolj moti hrup. Šolsko zvočno okolje se jim zdi bolj hrupno kot 

ostalim. Predvidevamo lahko, da doživljajo svet okrog sebe intenzivneje – hrupne situacije jih 

bolj motijo kot ostale, saj še nimajo razvite sposobnosti poslušanja in selekcioniranja; njihove 

možnosti in sposobnosti, da se hrupu izognejo, so manjše (Jeram, 2011). 
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11 ZAKLJUČEK 

Podrobnejše raziskave kažejo na to, da nas obdaja hrupnejše zvočno okolje in da se jakost 

zvoka spreminja z gostoto naseljenosti; podeželje je v primerjavi z mestom manj zvočno 

obremenjeno. Na lastno izpostavljenost škodljivim posledicam nekakovostnega zvočnega 

okolja pa v veliki meri vplivamo sami.  

Šolske ustanove morajo zagotoviti kakovostno zvočno okolje, v katerem lahko med poukom 

in izven njega poteka nemotena komunikacija med učenci in učitelji. Šole so se začele 

zavedati pomena takšnega okolja, zato ponekod že skrbijo za izboljšave: učenci šolske 

odmore preživljajo v razredih in ne na hrupnih hodnikih, šolski zvonec ne presega dovoljene 

meje jakosti zvoka, na glasnost v učilnici mora vplivati sam učitelj. Otroke je potrebno začeti 

intenzivneje in poglobljeno osveščati o našem zvočnem svetu, jim ozavestiti, zakaj 

potrebujemo kakovostno zvočno okolje in kako lahko vsakdo poskrbi zanj. 

Raziskava je pokazala, da učence, učitelje in starše hrup moti, njihovo okolje pa zanje ni 

hrupno. Prav tako jih moti glasna glasba, zavedajo se njenih škodljivih posledic ob 

poslušanju, motita jih prometni hrup in kričanje ljudi. Do razlik med posameznimi 

demografskimi skupinami pri doživljanju hrupa prihaja v 2. razredu, saj drugošolce hrup bolj 

moti kot učitelje in starše 2. razreda ter učence 5. razreda. Tišino lahko negativno doživljamo 

iz več razlogov. Vprašani imajo do nje večinoma pozitiven odnos, potrebujejo jo pred 

spanjem, za pozorno poslušanje in premišljevanje; le na eno trditev, in sicer Tišina pomeni, da 

moram biti tiho, so učenci odgovorili pritrdilno. Otroci imajo občutek, da je tišina prepoved 

govora, izražanja samega sebe, saj učitelji in starši večkrat uporabljajo ukaze: tiho, utihni, 

tišina, ko želijo imeti mir. Ne potrebujejo stalne zvočne kulise, kar zopet kaže na to, da jih 

tišina ne moti in da se ob svojih mislih in notranjem doživljanju ne počutijo neprijetno. 

Učenci in učitelji imajo pozitiven odnos do glasbenega ozadja, ki nas v vsakdanjem življenju 

spremlja na različnih področjih, tudi v šoli. Raziskava kaže, da je šolsko zvočno okolje za 

učence hrupno, staršem in učiteljem pa ni. Vzrok je treba poiskati v dejstvu, da starši veliko 

manj časa preživijo na šoli in da se jim zvoki, ki jih slišijo v tistih petnajstih minutah, ko 

pripeljejo ali odpeljejo otroka, ne zdijo hrupni. Učitelji pa imajo do šolskega zvočnega okolja 

neodločen odnos, kar lahko razložimo s tem, da se je njihov tolerančni prag za doživljanje 

hrupa dvignil, saj vsak dan preživljajo svoj delovnik v hrupnem okolju.  
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Otroci so nehote vključeni v vsakdanji vrvež in onesnaženo okolje. Ko začnejo zahajati v 

vrtce in kasneje v šolo, se nahajajo v hrupnejšemu okolju, ki ga na začetku doživljajo 

intenzivneje in vsak dan. Sčasoma se človeški organizem prilagodi na okolje, zato starejše 

otroke hrup manj moti. Z razvojem slušnih organov pridobimo tudi sposobnost selektivnega 

poslušanja. Ker je pri mlajših otrocih slabše razvita, potrebujejo za nemoteno učno delo tišje 

okolje, zato je treba zanj poskrbeti predvsem v prvi triadi osnovne šole.  

Človek v veliki meri sam ustvarja zvočno okolje, torej posledično vpliva na to, ali bo živel 

kakovostno. Hrupu v globalnem svetu se ne moremo popolnoma izogniti, saj smo odvisni od 

gospodarstva in prometa; vendar lahko veliko pripomoremo k osveščanju o škodljivih 

posledicah stalno prisotnega nekakovostnega zvočnega okolja. Vedno imamo veliko 

možnosti, da se vsaj za trenutek dnevno umaknemo hrupnemu okolju, od nas pa je odvisno, 

ali bomo te priložnosti tudi izkoristili.  

 »Tišina se bo kmalu spremenila v legendo. Človek ji je obrnil hrbet. Dan za dnem izumlja 

stroje in naprave, ki povečujejo hrup in odvračajo človeštvo od bistva življenja, premlevanja, 

meditiranja. Vpitje, tuljenje, vriskanje, treskanje, žvižganje in brušenje človeku krepijo ego. 

Njegova anksioznost/nervoznost izgine.« (Jean Arp)  
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V PRILOGE 

- učne priprave izvedenih učnih ur v 2. in 5. razredu  

- izbrani izdelki učencev 2. razreda: risbe zvočnih okolij, ki so jim bila najbolj všeč 

- lestvica stališč Likertovega tipa za učence (za učitelje se razlikuje v vprašanju, kateri 

razred poučuje, za starše se razlikuje v vprašanju, kateri razred obiskuje njegov otrok) 

- soglasje, ki so ga podpisali starši 
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UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Ana Rozman 

Razred: 2.  

Predmet: glasbena vzgoja 

Tema: tišina, hrup – zvočno okolje 

Učne metode: pozorno poslušanje, pogovor, sproščanje 

Učne oblike: frontalna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetki, slikovno gradivo, pravljica za sproščanje, 

blazine, A4 listi, računalnik 

Cilji:   Učenci: 

 

POTEK UČNE URE 

 

I) UVODNI DEL                                                                                                                    

Uvodna motivacija :                                                                               

Pred uro učencem povem, da bodo imeli malo drugačno uro glasbene vzgoje. Pogovorimo se o 

tem, kaj je po njihovem tišina in kaj hrup.  

Pripravim prostor:  

Zatemnim prostor, na tla postavim blazine (lahko tudi ne), zaprem vsa okna, da zunanji zvoki 

• Ob pravljici ustvarjajo notranje podobe. 

• Doživljajo tiho zvočno okolje. 

• Seznanijo se s sprostitvijo. 

• Poznajo različna zvočna okolja. 

• Razumejo pojme: hrup, zvočno onesnaženje. 

• Likovno izražajo doživeta zvočna okolja. 
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čim manj vdirajo v prostor.  

Učenci se uležejo na tla, zaprejo oči in poslušajo zgodbo: Utrujeni medvedek. 

Majhen medvedek, z mehkim kožuščkom in črnim nosom je stanoval pri svoji materi in svojem 

očetu s svojim mlajšim bratcem v velikem, črnem gozdu. Celo poletje so delali in jeseni so 

imeli pripravljeno hišico za zimo ter v njej dovolj hrane. Kajti pozimi ne bo mogoče najti 

nobenega lista, nobenega sadja in tudi nobene koreninice.  

Danes je naš mali medvedek težko delal in sedaj je zelo utrujen. Roke in noge ga bolijo. Mati je 

šla z doma in on ne more počivati. Paziti mora na mlajšega bratca. Zelo je že temno in matere še 

vedno ni. Medvedek je postal nepotrpežljiv in nemiren.  

Končno mati vendar pride. Kako fino! Sedaj se bo lahko odpočil. Mali medvedek leže na 

zemljo. Pod glavo si da blazinico iz mehke trave. Zapre oči in stegne roke in noge tako, da so 

čisto mehke. Kako prijetno in dobro se počuti sedaj. Čisto miren je.  

Nenadoma začuti, da mu roka postaja težka. Vedno težja je. Je tako težka, kot da bi bila iz 

kamna ali kot da bi bila klada. Medved je ne more dvigniti. Roka je vedno bolj mehka in težka 

in zdi se mu, da se mu hoče pogrezniti v zemljo. Sedaj postaja druga roka težka, vedno težja je. 

Je kot da bi bila iz kamna ali kot bi bila klada. Ne more je dvigniti. Roka postaja vedno bolj 

mehka in težka, kakor bi se hotela pogrezniti v zemljo.  

In tedaj medvedek občuti, da postajajo noge težke in to tako težke, kot da bi bile klade. Ne more 

jih dvigniti. Noga je težka, kot da bi se hotela pogrezniti v zemljo. Sedaj postaja še druga noga 

težka. Tako je težka, da je medvedek ne more dvigniti. Pogreza se v zemljo.  

Sedaj sta obe roki in obe nogi težki, mehki, nemočni.  

Medvedku je zelo prijetno in je čisto miren. Počiva. Sliši, kako zunaj pihlja veter. Tedaj 

medvedek opazi, da je njegova roka topla. Topla je, kot da bi jo obsijalo sonce. Jo dobro ogrelo. 

Sončni žarki se razširijo še na drugo roko in tudi njo ogrejejo. Roki sta sedaj topli in prijetni.  

Tedaj grejejo sončni žarki še na noge. Najprej postane topla ena noga, prijetno je topla. In 

potem postane topla druga noga, kot da bi jo obsijali sončni žarki.  

Obe roki in obe nogi sta težki, nemočni, topli. Prijetno mu je. Medvedek je miren, dobro se 

počuti. Čisto len je. Ne da se mu karkoli početi, kako je prijetno. Čisto miren je. Oh, najraje bi 

kar ležal, poslušal tišino in veter, ki giblje listje na vejah. Dobro mu je, prijetno, mirno.  
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                                                               Kratka pavza 

Sedaj bomo spet otroci. Premaknemo in iztegnemo roke, ena dve, tri.  

Globoko vdihnemo, ena, dve tri.  

Sedaj odpremo oči.  

Medvedek je ostal v gozdu, mi pa smo zopet tukaj.  

 

Ko končam z zgodbo, še malo počakam, da se otroci počasi zberejo in dvignejo. 

 Usedemo se v krog, pogovor navežem na sprostitev in tišino: 

Kako se počutiš? 

Kaj smo počeli? 

Kaj si slišal? 

Kaj si videl? 

Si slišal druge zvoke, zvoke sošolcev, zunanje zvoke? 

Kje se je dogajala zgodba? 

Kakšni zvoki so bili tam? 

Kaj pa če bi ležali sredi ulice, kaj bi slišali?  

II) OSREDNJI DEL 

1. Različna zvočna okolja 

Na računalniku predvajam različne posnetke: 

- šolsko okolje: posnetek elementarne igre pri športni vzgoji v 1. razredu 

- gozd 

- ulica: cestni promet 

- plaža: šumenje morja, ptice 

Pokažem štiri različne slike: mesto, gozd, morje, šola. Pravilno povežejo posnetek z ustrezno 

fotografijo.  
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Ugotovimo, kaj smo slišali.  

Katere zvoke prepoznajo? 

So bili tihi ali glasni? 

Kaj jim je bilo bolj všeč? 

2. Pogovor o hrupu: 

Kaj pomeni hrupno? 

Katera so hrupna zvočna okolja? 

Zakaj je hrup škodljiv? (slušne okvare, stres) 

Kje pridejo učenci v stik s hrupom? (šola, mesto, glasna glasba, glasne igrače, mp3 

predvajalniki … ) 

3. Risanje 

Še enkrat predvajam vse posnetke in spomnimo se, kaj smo počeli v prvem delu ure. Nato 

učencem razdelim A4 liste in vsakdo nariše risbo okolja, ki si ga je najbolj zapomnil.  

Naslika lahko medvedjo družino v gozdu, utrujenega medvedka ali zvočna okolja s posnetkov.  
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UČNA PRIPRAVA 

Študentka: Ana Rozman 

Razred: 5.  

Predmet: glasbena vzgoja 

Tema: tišina, hrup – zvočno okolje 

Učne metode: pozorno poslušanje, pogovor, sproščanje 

Učne oblike: frontalna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: zvočni posnetki, pravljica za sproščanje, blazine, računalnik 

Cilji:   Učenci: 

• Ustvarjajo primerno zvočno okolje v razredu. 

 

POTEK UČNE URE 

I) UVODNI DEL                                                                                                                    

Uvodna motivacija :                                                                               

Pred uro učencem povem, da bodo imeli malo drugačno uro glasbene vzgoje.  

Pogovorimo se: 

Kje slišijo hrup? 

Kako se takrat počutijo? 

• Ob pravljici ustvarjajo notranje podobe. 

• Doživljajo tiho zvočno okolje. 

• Seznanijo se s sprostitvijo. 

• Poznajo hrupna zvočna okolja. 

• Razumejo pomen tišine za posameznika. 

• Zvočno onesnaženje povežejo z globalnim onesnaževanjem. 
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Kdaj je tišina? 

Ali res ne slišimo čisto ničesar? 

Kako se počutijo takrat? 

 

Pripravim prostor:  

Zatemnim prostor, na tla postavim blazine, zaprem vsa okna, da zunanji zvoki čim manj vdirajo 

v prostor.  

Učenci se uležejo na tla, zaprejo oči in poslušajo zgodbo: Mali oblak. 

Udobno se ulezi in zapri oči. Predstavljaj si, da ležiš na zelenem travniku. Na tem travniku je 

vse polno raznobarvnih rož. Trava, v kateri ležiš, je nenavadno mehka in nežna. Udobno se 

namesti. Telo naj se ti ugrezne med travo. Roke in noge imaš težke. Celo telo je težko. Nebo 

nad teboj je sinje modro. Na njem vidiš le čisto majhen bel oblak.  

Natančneje si oglej ta oblak. Medtem ko ga gledaš, opaziš, da se ti zelo počasi približuje. 

Spušča se vse niže in niže.  

Kmalu pristane ravno na mestu, kjer si se udobno zleknil v zeleno travo. Ležiš na tem oblaku 

kot na čudovito mehki, pernati postelji. Prijetno ti je v tej postelji. Lahko se popolnoma sprostiš. 

Zdi se ti, da te bo oblak ponesel s seboj. Prepusti se mu.  

Z majhnim oblakom zaplavata nad travnikom in se počasi dvigata vse više in više proti nebu.  

Začutiš lahen vetrič, ki vaju nosi. Sedaj sta že nad mestom: vidiš hiše … cerkvene zvonike … 

drevesa … avtomobile … ljudi … Vse je tako zelo majhno, kot bi bile igrače. S svojim majhnim 

oblakom lebdiš visoko na nebu. Čutiš toploto sončnih žarkov in piš vetra. Tvoje telo je toplo, 

tvoje čelo je prijetno hladno in sveže. Sedaj zagledaš jato ptic. Z glasnim žvrgolenjem letijo 

mimo tebe. Počasi se vračaš s svojega potovanja. Pod seboj zagledaš zelen travnik in ga takoj 

prepoznaš. Spuščaš se vedno niže in končno pristaneš na travniku, posutem z rožami.  

Znova se prepustiš objemu mehke, dišeče trave. Čutiš, kako težko je tvoje telo. Tvoje telo je 

sproščeno in brez napetosti. Popolnoma miren si.  

V objemu mehkih trav se počutiš varnega. Posloviš se od majhnega oblaka in opazuješ, kako se 

dviga proti nebu.  
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Ko končam zgodbo, še malo počakam, nato rečem, naj odprejo oči in se počasi dvignejo. 

Usedemo se v krog, pogovor navežem na sprostitev in tišino: 

Kako se počutiš? 

Kaj smo počeli? 

Kaj si slišal? 

Kaj si videl? 

Si slišal druge zvoke, zvoke sošolcev, zunanje zvoke? 

Kje se je dogajala zgodba? 

Kakšni zvoki so bili tam? 

Kaj pa če bi ležali sredi ulice, kaj bi slišali?  

II) OSREDNJI DEL 

1. Različna zvočna okolja 

Na računalniku predvajam različne posnetke: 

- šolsko okolje: posnetek glasnosti med uro športne vzgoje,  

- gozd 

- ulica: cestni promet 

- plaža: šumenje morja, ptice 

- gradbišče 

- diskoteka ali rock koncert 

Učenci ugotovijo, kje se določeno dogajanje nahaja. Prepoznajo okolja, nato se pogovorimo o 

zvokih ter o tem, kje je bolj hrupno in kje manj.  

2. Pogovor o hrupu: 

Katera so hrupna zvočna okolja? 

Zakaj je hrup škodljiv? (slušne okvare, stres) 

Kje pridejo učenci v stik s hrupom? (šola, mesto, glasna glasba, glasne igrače, mp3 

predvajalniki … ) 
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3. Igra vlog 

Učence razdelim v tri skupine. Vsaka skupina dobi opisan prizor, ki ga mora nadaljevati in nato 

zaigrati. Dogajanje povežejo s tišino, hrupom, onesnaževanjem … Posamezne igre predstavijo 

pred ostalima skupinama.  

 

IGRA VLOG, skupina A 

S prijatelji se odpravite na koncert vaše priljubljene skupine. Bolj kot se bližate koncertnemu 

prizorišču, več ljudi je. V dvorani je veliko ljudi, mladih in malo starejših, vsi glasno govorijo 

ali celo kričijo, da se med sabo že težko pogovarjate. Ura koncerta je tu, prižgejo se luči na 

odru, zasliši se glasba skupine. Tako dobre pesmi imajo, tako dobro so oblečeni, ampak tako je 

glasno, da še sami sebe ne slišite, ko govorite  in v ušesih vas boli.  

S skupino prikažite, kaj se je dogajalo na koncertu, kako ste se med seboj pogovarjali ter kako je 

bilo, ko ste odhajali domov – ali ste dobro slišali? 

Napišite pogovor med vami in ga potem zaigrajte.  

 

IGRA VLOG, skupina B 

Nedelja je. Zunaj sije toplo sonce in dan je ravno pravšnji za družinski izlet. Mama in oče vas z 

družinskim avtomobilom odpeljeta do vznožja bližnjega hriba. Stopite ven iz avtomobila, si 

nadenete nahrbtnike in se odpravite po makadamski poti proti gozdu. Vse okoli vas je zeleno, 

drevesa se dvigajo visoko v nebo, vsake toliko vam pot prestreže ptiček, vse je tako tiho. Če 

dobro prisluhnete, lahko slišite …  

Med potjo se pogovarjate, kaj slišite, nekdo od vas lahko oponaša gozdne zvoke. Med 

pogovorom ne kričite, ampak se mirno in sproščeno pogovarjate.  

Napišite pogovor med vami in ga potem zaigrajte.  

 

IGRA VLOG, skupina C 

Sošolci pred poukom sedite v učilnici in se mirno igrate. Ostali sošolci še niso prišli v šolo. 

Otroci iz sosednjih razredov se mirno pogovarjajo med sabo, nihče nikogar ne moti. Kar 

naenkrat se s hodnika zasliši glasen krik in sošolca se spogledata med sabo, saj točno vesta, da 
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je v šolo prišel njun glasen sošolec Matej. Zopet bo prišel v učilnico, začel kričati, nagajati in 

razbijati.  

S skupino prikažite, kaj se je v učilnici zgodilo, ko je Matej prišel noter in kako mu je eden od 

sošolcev rekel, da ga moti njegovo kričanje. Zakaj vas moti? Kaj bi bilo če bi bili vsi tako 

glasni? Kakšna šola bi to potem bila? 

Napišite pogovor, preden Matej vstopi in kako je bilo po tem ter ga nato zaigrajte.  
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VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni. Sem Ana Rozman, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svojem diplomskem delu raziskujem odnos do zaznavanja zvočnega okolja.  

Raziskava bo opravljena med učenci, njihovimi starši in učitelji. Prosim vas, da si vzamete 

nekaj časa in izpolnite naslednji vprašalnik. S tem mi boste pomagali pri mojem raziskovanju 

stališč glede zvočnega okolja, v katerem živimo.  

V vprašalniku so navedene različne trditve. Vaše strinjanje oz. nestrinjanje s trditvijo 

označite tako, da obkrožite ustrezno številko v vrstici: 

1 – se sploh ne strinjam 

2 – se ne strinjam 

3 – se ne morem odločiti 

4 – se strinjam 

5 – se popolnoma strinjam 

             ��           

 

Razred, ki ga obiskujem:    

1.  
Zvočno okolje so vsi zvoki, ki jih slišim. 1  2  3  4  5 

2.  
Vedno nekaj slišimo. 1  2  3  4  5 

3.  
Zvoki našega mesta (vasi) so hrupni. 1  2  3  4  5 

4.  

Rad poslušam zvoke narave (ptičje petje, šumenje vetra …), ker 
me pomirjajo.  1  2  3  4  5 

5.  
Tišino lahko najdemo le v naravi. 1  2  3  4  5 

6.  
Hrup me ne moti. 1  2  3  4  5 

7.  
Otroško kričanje mi zbuja veselje. 1  2  3  4  5 

8.  
Otroci tišino potrebujejo. 1  2  3  4  5 

9.  

Če med šolskimi odmori ali med likovno vzgojo predvajajo glasbo, 
mi ni všeč. 1  2  3  4  5 

10. 
Šolski hrup me moti. 1  2  3  4  5 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Ana Rozman, diplomsko delo 

 - 99 - 

 

 

 

 

Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in rešili vprašalnik.  

 

          Ana Rozman 

11. 

Ko se iz zvočnikov v nakupovalnem centru zasliši glasba, se 
razveselim. 1  2  3  4  5 

12. 
Zaradi hrupa lahko človek postane živčen. 1  2  3  4  5 

13. 
Ko je nekaj zelo glasno, me bolijo ušesa. 1  2  3  4  5 

14. 
Prometni hrup me moti. 1  2  3  4  5 

15. 
Ko pridem domov, takoj prižgem radio ali televizijo. 1  2  3  4  5 

16. 
Preden zaspim, poslušam glasbo (ali pravljico). 1  2  3  4  5 

17. 
Ko je vse tiho, me je strah. 1  2  3  4  5 

18. 
Če smo tiho, pomeni, da nečesa ne vemo. 1  2  3  4  5 

19. 
Glasna glasba me moti. 1  2  3  4  5 

20. 
Kričanje ljudi me moti. 1  2  3  4  5 

21. 
V tišini se lahko sprostim. 1  2  3  4  5 

22. 
Če želim nekaj pozorno poslušati, mora biti vse okrog mene tiho. 1  2  3  4  5 

23. 
Ko grem spat, imam rad(a), da je vse tiho. 1  2  3  4  5 

24. 
Če je nekaj preveč glasno, lahko zaradi tega izgubiš sluh. 1  2  3  4  5 

25. 
Tišina pomeni, da moram biti tiho. 1  2  3  4  5 

26. 
Ko v tišini slišim svoje misli, se počutim neprijetno. 1  2  3  4  5 

27. 
Poslušanje glasne glasbe je škodljivo. 1  2  3  4  5 

28. 
Doma mi je lepo, ker ni glasnih zvokov. 1  2  3  4  5 

29. 
Ko slišim hrup, sem jezen(a). 1  2  3  4  5 
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SOGLASJE 

Sem Ana Rozman, absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za zaključek 

študija moram izdelati diplomsko delo, ki temelji na raziskavi z reprezentativnim vzorcem, ki ga 

sestavljajo učitelji, učenci in starši. Tema mojega diplomskega dela je odnos do zvočnega okolja, v 

katerem se nahajamo. Na podlagi teoretičnih izsledkov sem v    razredu predhodno izvedla 

učno uro na to temo, da sem otroke informirala o tem. Glavni del raziskave je vprašalnik oz. lestvica 

stališč, ki jo mora vsak udeleženec rešiti individualno, vendar jo bodo učenci reševali s pomočjo 

učiteljice. Vsi vprašalniki so anonimni, rezultati bodo uporabljeni le v raziskovalne namene mojega 

diplomskega dela. Enak vprašalnik boste prejeli tudi vi.  

 

Soglašam, da moj otrok         lahko reši zgoraj 

omenjen vprašalnik za raziskovalne namene diplomskega dela študentke Ane Rozman.  

Najlepša hvala za vaše razumevanje.  

V    , dne    .  

Podpis:  

 


