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POVZETEK 

Glasbene interesne dejavnosti so danes prisotne skorajda na vsaki osnovni šoli. Učencem 

dajejo možnost sproščanja ob glasbi, druženja s prijatelji in izkušnjo javnega nastopanja na 

prireditvah, hkrati pa ponujajo tudi nezavedno in zavedno rast glasbenega znanja. O vsem tem 

govori diplomsko delo, kjer srečamo podroben opis glasbenega razvoja predšolskega in 

šolskega otroka ter se spoznamo s pomenom, ki ga ima glasba za njihov razvoj. Seznanimo se 

s položajem interesnih dejavnosti na šoli, spoznamo njihovo zgodovino in namen ter načela, 

po katerih naj bi te dejavnosti potekale. Ker je za obiskovanje interesnih dejavnosti potrebna 

motivacija, ji je v diplomskem delu namenjeno celotno poglavje. Opisani sta dve obliki 

motivacije (zunanja ter notranja) in dejavniki, ki vplivajo na njiju. V zaključku teoretičnega 

dela spoznamo občino Črnomelj, njeno zgodovino in zgodovino šolstva. Prav tako so 

podrobno opisane vse matične osnovne šole v tej občini skupaj s podružnicama. Za konec je 

opisana še vsaka glasbena interesna dejavnost, ki je zastopana na osnovnih šolah v občini 

Črnomelj.  

V empiričnem delu pobliže spoznamo položaj glasbenih interesnih dejavnosti na osnovnih 

šolah v občini Črnomelj. Raziskava je vsebovala dva anketna vprašalnika za učence, ki 

obiskujejo glasbene interesne dejavnosti, in za učitelje, ki te dejavnosti vodijo. Dobljeni 

rezultati so bili obdelani z opisno statistiko in predstavljeni v razpredelnicah, z grafi in s 

pisano interpretacijo rezultatov. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je najbolj obiskana 

glasbena interesna dejavnost pevski zbor, bodisi mladinski ali otroški. Veliko učencev, ki so 

vključeni v te interesne dejavnosti, poleg zunanje motivacije motivira tudi notranja 

motivacija, kar je zelo presenetljivo, saj učitelji niso takšnega mnenja. Glasbene interesne 

dejavnosti poučujejo tako glasbeni pedagogi kot tudi razredni učitelji in drugi. Učitelji za 

motiviranje učencev najpogosteje posegajo po skladbah, ki so učencem blizu, kljub temu pa 

so še vedno dovolj zahtevne.  

 

Ključne besede: 

Glasba, glasbeni razvoj, zunanja motivacija, notranja motivacija, interesne dejavnosti, občina 

Črnomelj. 

 



 
 

ABSTRACT 

Extracurricular music activities are present at almost every primary school. They provide 

possibility for relaxation, socialization with friends, appearance at different events and offer 

unconscious growth of music knowledge. The diploma paper captures all the possibilities 

with focus on music development of preschool and school child where we become aware of 

the importance the music has on child's development. We get to know the position of 

extracurricular activities at school, their history, purpose and principles according to which 

these activities take place. For the attendance at extracurricular activities motivation is 

needed. The motivation can be internal or external. The diploma paper describes external and 

internal motivational stimulations and also social factors that affect the attendance of 

extraordinary activities.  The theoretical part describes the municipality of Črnomelj, its 

history and the history of educational system with the description o f central primary schools 

with their branches. The detailed description of all extracurricular music activities in 

municipality of Črnomelj is provided. 

Empirical part describes the position of extracurricular music activities at primary schools in 

the municipality of Črnomelj in more detail. The survey included two questionnaires: a 

questionnaire for the learners who attend extracurricular music activities and a questionnaire 

for the teachers who manage the activities. The results were processed with the descriptive 

statistic and presented in tables, graphs and the interpretation of results. The research found 

that choir is the most popular extracurricular music activity. Many learners are motivated not 

only externally but also internally. The datum is surprising according to the teacher's opinion. 

Although extraordinary music activities are usually thought by music pedagogues, they can 

also be thought by other teachers. For motivation the teachers usually reach for songs that are 

close to the students but still appropriate and challenging.  

Key words: 

Music, music development, external motivation, internal motivation, extracurricular activities, 

the municipality of Črnomelj. 
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1 UVOD 

Že v zgodnjem otroštvu je pomembno, da otroka glasbeno oblikujemo z različnimi glasbenimi 

dejavnostmi, kot so petje, ustvarjanje, poslušanje glasbe, igranje na inštrumente in izvajanje 

didaktičnih iger. Šolski pouk poleg rednih predmetov vsebuje tudi predmete, ki temeljijo na 

umetnosti, in eden izmed teh je pouk glasbene vzgoje. Delo glasbene vzgoje je zapisano v 

učnem načrtu za glasbeno vzgojo, kateremu mora učitelj slediti, medtem ko interesne 

dejavnosti niso zapisane v nobenem učnem načrtu in se od šole do šole razlikujejo. Učitelj 

mentor interesne dejavnosti ima tako proste roke za delo in ustvarjanje v njej. Učenci se 

interesnih dejavnosti radi udeležujejo, saj tam vlada sproščeno vzdušje, ocenjevanje ni 

prisotno, učitelj pa je učencu bolj dostopen in mu predstavlja le mentorja, ki ga vodi, da lažje 

odkrije svojo nadarjenost in talente.  

Sama sem se v času obiskovanja osnovne šole zelo rada udeleževala glasbenih interesnih 

dejavnosti, saj ima glasba v naši družini poseben pomen in lahko zato rečem, da mi je bila 

položena že v zibelko. Tako je tudi danes moja življenjska sopotnica. Zaradi velike ljubezni 

do nje, sem se odločila, da jo bom vključila v diplomsko delo. Temo diplomskega dela 

Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj sem si izbrala, ker me je 

zanimal današnji položaj le-teh na šolah. Predvsem tudi vprašanje, kako je devetletni program 

vplival na njihov razvoj in delovanje ter odnos zdajšnjih učencev do glasbe in glasbenih 

dejavnosti.  

Diplomsko delo vsebuje teoretični in empirični del. V teoretičnem delu sprva opisujem sam 

pojem glasba in njen pomen v šoli. Dotaknem se tudi glasbenega razvoja, ki je zelo 

pomemben in se začne že v prenatalnem obdobju. Tukaj opišem glasbene sposobnosti, ki so 

eden izmed pomembnejših ciljev glasbene vzgoje in izobraževanja in vplivajo na celostni 

razvoj otroka. Že sama besedna zveza interesne dejavnosti nam pove, da gre tukaj za interes 

in motivacijo, zato sem eno poglavje namenila izključno motivaciji, kjer lahko preberemo, da 

motivacijo delimo na zunanjo in notranjo, hkrati pa spoznamo tudi njene dejavnike. 

Diplomsko delo temelji predvsem na glasbenih interesnih dejavnostih, zato sem opisala, kaj 

interesne dejavnosti sploh so, kakšna je njihova zgodovina, kako so določene z zakonom in na 

kakšen način so zapisane v kurikulumu. Ker sem raziskovala glasbene interesne dejavnosti v 

občini Črnomelj, sem nekaj strani namenila sami Beli krajini, mestu Črnomelj ter razvoju in 
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zgodovini šolstva v Črnomlju. Na kratko sem opisala šole, ki delujejo v občini Črnomelj, ter 

dovolila kratek pogled v zgodovino vsake šole in njeno stanje danes.  

V empiričnem delu je opisana raziskava, namreč, kako je potekala, kakšni cilji in hipoteze so 

bili postavljeni. Raziskava je vsebovala dva anketna vprašalnika. Prvi je bil namenjen 

učencem, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti, drugi pa učiteljem mentorjem glasbenih 

interesnih dejavnosti. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni na petih matičnih osnovnih šolah 

v občini Črnomelj. Zanimalo me je, koliko glasbenih interesnih dejavnosti je učencem na 

voljo, katera glasbena interesna dejavnost je med njimi najbolj priljubljena ter razlog, zakaj so 

se odločili za obiskovanje ravno te dejavnosti. Ugotovila sem možnosti, ki jih imajo učenci za 

nadaljevanje glasbenih interesnih dejavnosti po končani osnovni šoli. Želela sem izvedeti, 

kakšna je izobrazba učiteljev mentorjev, primernost le-te za vodenje interesne dejavnosti in 

tudi, kakšne motivacijske prijeme uporabljajo za motiviranje učencev. Eden od ciljev 

diplomskega dela je bil tudi ugotoviti, ali obstajajo razlike med številom glasbenih interesnih 

dejavnosti na šolah v mestu Črnomelj in na šolah na podeželju v občini Črnomelj.   

Diplomsko delo daje vpogled v razvoj in pomen glasbenih interesnih dejavnosti na osnovnih 

šolah v občini Črnomelj. Rezultati raziskave so tako lahko v pomoč vsem mentorjem 

interesnih dejavnosti, kjer si lahko preberejo motivacijske dejavnike, želje učencev po 

spremembah, delu in še veliko več. 
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2 OPREDELITEV POJMA GLASBA 

Ker se bom skozi celotno diplomsko delo ukvarjala z glasbo, njenim vplivom na otroka in 

glasbenimi interesnimi dejavnostmi, je prav, da v prvem poglavju razložim sam pojem glasbe. 

O razlagi pojma glasba je v literaturi napisanega ogromno. Vsak teoretik in posledično tudi 

glasbenik glasbo opisuje in sprejema po svoje. Čeprav so mnenja različna, pa imajo vsa 

skupno točko; glasba je za njih umetnost, ki je potrebna za življenje vse od začetka spočetja 

človeškega bitja. 

 »Glasba je od človeka urejeno zapovrstje minljivih zvočnih dogodkov, ki v svojem poteku 

oblikujejo realni čas, medtem ko je način njihove razporeditve povezan z zgodnjim časom. 

Material (zvočni dogodki kot toni, zvoki, šumi ali pavze) in dimenzija (potek v času) dajeta 

glasbi značaj nekakšne dvojnosti; material sprva razen samega sebe ničesar ne predstavlja, 

časovna razporeditev je do najmanjših podrobnosti številčno opisljiva ali je celo posnetek že 

danih številčnih razmerij. In vendar ta ista zvočnost sproža pri poslušalcu neskončne možnosti 

spekulativne interpretacije slišanega in identifikacije s slišanim.« (Bedina, 1981, str. 95) 

 »Glasba je dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti: vpliv 

filozofije, revolucije na umetnost.« (SSKJ, 2000, str. 236) 

Glasba je ena od bolj abstraktnih oblik umetnosti, saj se prenaša slušno in zato mora obstajati 

v določenem časovnem obdobju. Lahko jo primerjamo z umetnostjo plesa in dramsko igro, 

kajti te aktivnosti zahtevajo tisto, kar bi lahko poimenovali trajni spomin. Da bi lahko 

popolnoma razumeli njihovo delovanje med seboj, moramo imeti v naši zavesti dogajanje v 

umetnostni obliki, ki je povezano z medsebojnimi odnosi. (Zinn, 1994) 

Glasba je pomembna za otroke. Nekateri jo želijo poslušati, sami ali celo preko slušalk, 

medtem ko so drugi nagnjeni k petju in požvižgavanju. Eni otroci želijo igrati na glasbene 

inštrumente solo ali s prijatelji, spet drugi uživajo ob plesanju na glasbo in ravno ta jim daje 

pozitivne odzive. Otrok ima željo po ustvarjanju nove glasbe, zato mu poslušanje, petje, 

igranje, plesanje, ustvarjanje dajejo nove glasbene izkušnje, ki vidno vplivajo na samega 

otroka in njegov razvoj.  

Glasba je zelo pomembna sestavina življenja. Za otroka je to pogosta substanca igrivega 

raziskovanja in eksperimentiranja. Pomembna je za njegovo socializacijo in komunikacijo. 
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Nudi mu zatočišče za mir, veselje in ga brani vseh nepotrebnih skrbi, ki bi lahko bile prisotne 

v njegovem mladem življenju. Ko bodo otroci postali odrasle osebe, bodo z glasbo lahko 

izražali stvari, ki se ne dajo verbalno izraziti. Predstavljala jim bo vir zabave, sproščanja in 

porabo odvečne energijo z gibanjem in plesom. 

Glasba je človeški pojav in je med otroki razširjena tako kot med odraslimi. Je veliko več kot 

samo dodatek v življenju otrok; je sestavni del njihovega razvoja kot posameznika in kot 

člana socialnih skupin (družina, sosedje, prijatelji). Glasba deluje tudi kot sredstvo za 

poučevanje otrok, kako živeti življenje v skladu s temeljnimi vrednotami kulture. Veliko 

skupnosti zelo ceni glasbo kot pomembno funkcijo, ki usmerja in daje lastnost življenju. Če 

želimo glasbo razumeti, je pomembno, da jo pri učenju v šolah postavimo v jedro 

človekovega mišljenja in vedenja. Glasbeno izobraževanje lahko dobi sestavne dele za celovit 

kritični razvoj otrok vključno z njihovimi intelektualnimi, čustvenimi, fizičnimi in duhovnimi 

vrednotami. (Campbell, 1995) 

Glasbo morajo učenci razumeti. Da bi jo razumeli, pa jo morajo občutiti. (Mori, 2003) 

2.1 KAJ JE GLASBA 

Glasba je sredstvo komunikacije in je komunikacija. 

Glasba je učno načelo in vodilna ideja, misel in ustvarjalna sila pouka, ki zaznamuje vsakega 

posameznika. (Ajtnik, 2001) 

Glasba je zvok. 

Glasba je organiziran zvok. 

Vsak zvok je glasba.  

Glasba je oblikovanje hrupa. 

Glasba je harmonično kombiniranje tonov in preostalih zvokov, ki izzovejo določena občutja.  

Glasba je kakršnakoli kombinacija zvokov, ki izzove kakršnakoli čustva. 

Glasba je božanska umetnost in znanost, ki ima za končni cilj božjo slavo in vrline. 

Glasba je hrup, razlike so samo v stopnji in zgodovinskem obdobju. 

Glasba je kombinacija zvokov za bogatečo izkušnjo prek dejavne udeležbe. 
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Glasba je umetnost, katere izrazno sredstvo je zvok. 

Katerikoli zvok je lahko glasba, če ga kot takega predstavimo. 

Glasba se začne tam, kjer se jezik konča.  

Glasba je vsak šum v naravi ali prostoru, ki se lahko ritmično ali neritmično ponavlja. (Mori, 

2003) 
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3 POMEN GLASBENE VZGOJE IN GLASBENIH 

DEJAVNOSTI V ŠOLI 

Otrok je že pred rojstvom povezan z glasbo, saj v maternici devet mesecev posluša materino 

bitje srca, kjer se prvič seznanja z ritmom.  

Otroci so že pri nekaj mesecih starosti sposobni posnemati višino tona, glasnost, ritmične 

vzorce in melodični potek pesmi svojih staršev. Natančno zaznavanje glasbe se polno razvije 

v predšolskem obdobju. Vsi otroci naj bi imeli pri štirih letih popoln posluh, ki pa ga 

najkasneje do sedmega leta izgubijo. (Mori, 2003) 

»Glasba ima na otrokov psihični in telesni razvoj pomemben vpliv. Zato bi morala biti 

kakovostna glasbena vzgoja zagotovljena vsem učencem v času osnovnega šolanja.« (Mori, 

2003, str. 12) S teorijo Morijeve lahko povežemo teorijo Oblakove, ki pravi, da glasba s 

svojim bogastvom vsebin in dejavnosti potrebuje vzgojo in učenje, zato otrok v svojem 

glasbenem razvoju potrebuje vzore, spodbude in aktivnosti. Vodene glasbene dejavnosti naj 

bodo čim bolj učinkovite. (Oblak, 1991)  

Morijeva opozori učitelje, kjer pravi: »Učitelji si morajo prizadevati, da otroke seznanjajo z 

vsemi oblikami umetnosti, ki bo postala del njihove kulture. Otroci naj z njeno pomočjo 

postanejo občutljivejši za lepoto narave, širijo naj si izkušnje in si bogatijo znanje in s tem 

oblikujejo ustvarjalnega duha.« (Mori, 2003, str. 10) 

Za vsako umetnostno vzgojo je značilno, da raste iz narave svojih specifičnih področij ter 

širšega kroga umetnosti in kulture. Da lahko spoznamo glasbeno umetnost, pa moramo 

spoznati tri njene sestavine v povezavi; umetniško delo, njegova izvedba in sprejemanje. Iz 

tega lahko predpostavljamo, da je pomen predmeta glasbena vzgoja v njegovi celovitosti in 

kompleksni naravnanosti. Glasbena vzgoja se ukvarja z dojemljivostjo za celotno širino 

glasbene kulture hkrati upošteva raznolikost vsebin ter dejavnosti in v zvezi s tem podpira 

razvoj posameznih sposobnosti in interesov. (Oblak, 1991)  

»Naloga glasbene vzgoje je razvijati in razviti dane dispozicije ter vzgajati za občutljivost 

zvočnih dogajanj. Glasba ima pri pouku v nižjih razredih osnovne šole poseben pomen in 

poslanstvo. V tej starosti so učenci najbolj dojemljivi za vzgojne vplive in oblikovanje, zato je 

v tem obdobju možno največ prispevati k razvoju njihovih glasbenih sposobnosti.« 

(Vospernik, 1991, str. 16) 
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Danes nas glasba spremlja že skoraj na vsakem koraku, na avtobusu, v trgovini, v šoli in 

službi, v medijih, skratka povsod. Glasba takrat igra le neko zvočno kuliso oziroma sredstvo 

za doseganje sproščenega stanja. Pozorni moramo biti, da ta zvočna kulisa ne postane zgolj 

sredstvo za lažje memoriranje kake druge snovi, ampak mora biti enakovredna učna vsebina v 

šoli. Glasba s svojimi notranjimi zakonitostmi poglobi splošno razumevanje in ponuja 

ogromno kompleksnih struktur in abstraktnega mišljenja ter senzomotoričnih sposobnosti. Da 

pa se vse to zgodi, potrebujemo verbalno učenje o glasbi, pa tudi njeno izvajanje in 

ustvarjanje.  

Glasba v šoli dopolnjuje kulturno in socialno življenje ter sooblikuje zdravo zvočno okolje. 

Glasbena vzgoja spodbuja in omogoča različno medpredmetno povezovanje in celostno 

učenje. Predmet glasbena vzgoja ponuja učencem temeljne izkušnje in selektivno poslušanje 

glasbe v medijih ter na prireditvah in hkrati spodbuja učence za sodelovanje v pevskih zborih, 

drugih glasbenih skupinah in dejavnostih ter motivira za vseživljenjsko izobraževanje. 

(Posodobljeni učni načrt za glasbeno vzgojo, 2011, 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_glasbena_vzgoja.pdf, 23. 3. 2012) 

Iz različnih raziskav je razvidno, da je v glasbenih oddelkih, kjer učenci igrajo in pojejo v 

skupinah, veliko sodelovanja, povezanega s strpnostjo, kar pomeni, da je manj agresivnosti in 

nasilja na šolah. Učenci, ki se ukvarjajo z glasbo, v šoli dosegajo boljše uspehe, boljše 

pomnijo, hitreje razmišljajo, se laže izražajo, so bolj samozavestni in sproščeni pri nastopanju 

v javnosti. Ugotovili so tudi, da je povezava med senzibilnim igranjem inštrumentov in rastjo 

socialne rahločutnosti, skrb za uspešen skupni nastop pa pripomore k rasti čuta za 

odgovornost. Otroci, ki se glasbeno udejstvujejo, kažejo večjo nagnjenost k realnosti, saj se ta 

proces pri njih začne prej kot pri ostalih otrocih. Prav tako si z glasbo urijo koncentracijo ob 

istočasnem igranju, štetju notnih vrednosti in branju not ter poslušanju lastnega igranja in 

igranja ostalih v skupini. (Mori, 2003) 

O učinkovitem poučevanju glasbe lahko govorimo samo takrat, ko razumemo naravo glasbe 

same in spoštujemo ter cenimo napredek in razvoj učenca. 

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja.pdf,%2023
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja.pdf,%2023
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4 GLASBENI RAZVOJ  

Kadar slišimo besedo razvoj, takoj pomislimo na majhnega, nebogljenega otroka, ki se razvija 

v materinem telesu. Temu sledi rojstvo in nato borba za obstanek. Otrok se iz dneva v dan 

veča, raste in se razvija. Ko pa besedi razvoj dodamo še besedo glasba in tako dobimo 

besedno zvezo glasbeni razvoj, pa veliko ljudi pomisli na prve nerodne začetke v glasbenih 

šolah ali šolah na splošno. Le redki so tisti, ki se zavedajo, da se tudi glasbeni razvoj začne že 

v materinem telesu in je njegov napredek odvisen od številnih dejavnikov.  

Elliot (2005) je zapisal, da glasba sprošča otroka že v prenatalnem obdobju in to glasbo otroci 

prepoznajo tudi po rojstvu. 

Otrok, ki je navajen že od rojstva naprej poslušati glasbo, spregovori hitreje, saj glasba vpliva 

na razvoj možganskih centrov za govor. Sluh in miselni procesi med seboj vzpostavijo 

povezave. Glasba pa ne vpliva samo na razvoj komunikacijskih sposobnosti, temveč tudi na 

razvoj motorike in kognitivnih sposobnosti, zmanjševanje napetosti, razvijanje spomina, 

usmerjanje pozornosti, sposobnost učenja in branja, motorične spretnosti, koordinacijo, 

sposobnost koncentracije, razumevanje kompleksnih struktur, abstraktno mišljenje … 

Nekatere raziskave kažejo, da si znajo učenci, ki se ukvarjajo z glasbo, bolje organizirati in 

razporediti svoj čas, njihove sposobnosti pa rastejo z intenzivnejšim glasbenim razvojem. 

(Lebar, 2001) 

Otrokov razvoj je odvisen od dednosti, okolja, lastnega izkustva in aktivnosti, zato so 

predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole zelo pomembna obdobja za razvoj glasbenih 

sposobnosti. V razvoju otroka je nemogoče natančno določiti, kdaj se razvije posamezna 

sposobnost, zato so različne teorije o razvojnih stopnjah, ki jih najdemo v literaturi, le okvirne 

in služijo zgolj lažji predstavi. (Denac, 2002) 

Glasbeni razvoj je pogojen z genskimi zasnovami in vplivi zvočnega okolja. Otrok ima ob 

rojstvu določen potencial sposobnosti, ki se lahko pod vplivom spodbudnega zvočnega okolja 

razvijajo, v nasprotnem primeru pa se nehote lahko tudi zavirajo. Raven glasbene razvitosti 

kljub spodbudam iz okolja in procesom učenja ne more preseči genske zasnove glasbenih 

sposobnosti, ki jih ima otrok ob rojstvu, saj te določajo raven razvoja glasbene razvitosti, ki jo 

otrok v spodbudnem okolju doseže. Glasbeni razvoj poteka zelo intenzivno do devetega leta 

starosti, nato pa se ustali. V tem obdobju je nadvse pomembno, da otrok dobiva veliko 
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ustreznih in različnih spodbud iz okolja, ki pa naj temeljijo na vseh glasbenih sposobnosti. Ta 

čas je nenadomestljiv v razvoju elementarnih glasbenih sposobnosti, ker mlajši otroci, hitreje 

pridobivajo nove zvočne izkušnje. (Geč Mravlje, 2003) 

Glasbenega razvoja pa si ne moremo predstavljati brez razvoja glasbenih sposobnosti.  

4.1 GLASBENE SPOSOBNOSTI 

Glasbene sposobnosti delimo na: 

 elementarne glasbene sposobnosti (melodični in ritmični posluh) in 

 sposobnosti višjega reda (harmonični posluh, analitično poslušanje in sposobnosti 

estetskega oblikovanja in vrednotenja). (Sicherl, 2001) 

Za otrokov razvoj je najpomembnejši razvoj melodičnega in ritmičnega posluha. Ti dve vrsti 

posluha sta osnova za razvoj višjih sposobnosti (estetsko oblikovanje in vrednotenje, 

harmonski posluh in analitično poslušanje).  

4.1.1 RAZVOJ MELODIČNEGA POSLUHA 

Razvoj melodičnega posluha in občutka za tonaliteto se oblikuje med šestim in devetim letom 

starosti. Med sedmim in štirinajstim letom se otroku zelo izboljša razlikovanje tonske višine, 

medtem ko se pri majhnemu otroku izpopolnjujejo govorjeno petje in pesemske fraze, ki pa 

nimajo natančno določene tonske višine. Ta se postopoma razvija in vzporedno z njo poteka 

razvoj sposobnosti prepoznavanja pesmi.  

V prvem letu se pri otroku pojavi čebljanje, ki ga Moog deli na glasbeno in neglasbeno 

čebljanje, slednje je predhodnik govora. Glasbeno čebljanje se pojavi kot reakcija na glasbo, 

ki jo otrok sliši. To čebljanje ni ritmično organizirano, obsega zvoke različnih višin in pavze 

se pojavljajo zaradi potrebe po vdihu. Glasbeno čebljanje je izraz zadovoljstva otrok. (Moog, 

1986, povzeto po Denac, 2002) 

V drugem letu se pojavijo spontane pesmi. Te pesmi so atonalne in ritmično neorganizirane. 

Otrok začne te pesmi imitirati. Sprva ne temeljijo na ritmu in melodiji, temveč je tekst tisti, ki 

naredi največji vtis na otroka.  

V tretjem letu starosti se poveča spontano petje pesmi. Melodija je vse bolj prepoznavna, prav 

tako pa tudi ritmična struktura pesmi. Pri tej starosti začne otrok iz več znanih pesmi 
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sestavljati neko novo celoto tako, da preoblikuje besede, melodijo, ritem in nastane nova 

celota, pesem.  

Razvoj melodičnega posluha delimo na dve stopnji: 

 na prvi stopnji otrok prepozna splošno obliko in smer melodičnega gibanja,  

 na drugi stopnji pa otrok prepoznava in reproducira intervale, odnose med elementi, ki 

tvorijo melodično celoto.  

Otroci pri sedmem letu starosti obvladajo prvo stopnjo, medtem ko imajo pri razlikovanju 

tonskih višin težave, saj še nimajo razvite prostorske predstave. Predšolski otroci pa imajo 

težave z natančnim določanjem intervalov, saj še ne obvladajo harmonskih in tonskih 

kategorij, ki so pomembne za poslušanje intervalov. Najhitrejši razvoj melodičnega posluha je 

opaziti med šestim in devetim letom starosti.  

V razvoju melodičnega posluha otrok izpopolnjuje govorjeno petje in pesemske fraze brez 

točno določenih tonskih višin, razvijajo se sposobnost razlikovanja tonov, sposobnost 

prepoznavanja pesmi in sposobnost določanja relativnih tonskih višin.  

4.1.2 RAZVOJ RITMIČNEGA POSLUHA 

Pri razvoju ritmičnega posluha teoretiki niso enotnega mnenja. Nekateri so mnenja, da je treba 

glasbeni razvoj sprva postaviti na melodično osnovo, spet drugi pa trdijo, da je motorika ena 

osnovnih dejavnosti predšolskega otroka in je ritem v primarnem odnosu do melodije.  

Kljub določenim nesoglasjem pa so enotnega mnenja, da naj razvoj ritmičnega posluha poteka 

preko različnih ritmičnih vaj, kjer želimo doseči, da otrok: 

 nepoudarjeno trka, 

 trka z lastnimi poudarki, 

 pravilno trka v zaporedju tonov.  

Ritmični posluh pri otroku opazimo, kadar gre za:  

 podelitev dobe,  

 izpustitev dobe, pri čemer se po pavzi otroci zopet pravilno vključijo v ritmični tok, 

 imitiranje danega ritmičnega vzorca ter  

 ritmično gibanje ali udarjanje ob glasbi. (Mori, 2003, in Denac, 2002) 
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Razvoj ritmičnih sposobnosti so povezali z razvojem motoričnih funkcij. Ritem je lažje 

obnoviti z motoričnem izvajanjem preko govora, ki je že izurjen, kot s ploskanjem. Ob 

govoru postane otroku ploskanje veliko lažje.  

4.1.3 HARMONIČNI POSLUH 

Harmonični posluh je sestavljena sposobnost in se pri otroku razvije med desetim in enajstim 

letom starosti. Takrat se razvije tudi sposobnost vertikalnega poslušanja. Ta sposobnost je v 

osnovni šoli pomembna za večglasno petje. V zgornjih vrsticah smo že omenili, da je razvoj 

sposobnosti odvisen tudi od okolja, zato lahko rečemo, da je harmonični razvoj bolj razvit v 

krajih, kjer je prisotno večglasno narodno petje. 

4.1.4 ANALITIČNO POSLUŠANJE 

Aktivno poslušanje glasbe usmerja otroka k poustvarjanju glasbenih vsebin v notranji 

predstavi. Tukaj poleg emocionalnih funkcij delujejo tudi spoznavne funkcije, kjer se 

mišljenje in čustvovanje prepletata in dopolnjujeta, njuna globina in delež pa sta odvisna od 

poslušalčeve občutljivosti, doživljajske moči in glasbene osveščenosti. (Denac, 2002) 

Za analitično poslušanje glasbe sta potrebna določena predpriprava in osredotočenje. Pri 

analitičnem poslušanju cilji ne smejo biti prezahtevni za otrokovo predznanje in poznavanje 

glasbe ter njegove dispozicije. Kadar otroku posredujemo glasbo z namenom, da jo bomo le 

poslušali, naj bo to njegova edina dejavnost, saj če se otrok ob poslušanju glasbe igra, 

sestavlja kocke ali kaj podobnega, glasbo doživlja bolj v ozadju, s čustvi in čuti, manj pa 

analitično. 

Poleg analitičnega poslušanja poznamo še doživljajsko poslušanje, kjer izhajamo iz 

celostnega doživljanja. Ta izzove čustvene reakcije, kot sta ugodje in neugodje. (Denac, 

2002). 

4.1.5 SPOSOBNOSTI ESTETSKEGA OBLIKOVANJA IN VREDNOTENJA 

Sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja se začne razvijati v otrokovem desetem in 

enajstem letu starosti. Na tem mestu gre predvsem za razumevanje in doživljanje 

ekspresivnega pomena glasbe, sposobnosti vrednotenja glasbenih del in izvajanja.  

Razvijanje glasbenih sposobnosti je eden izmed ključnih ciljev glasbene vzgoje in 

izobraževanja na vseh stopnjah šolanja otrok in je sestavni del celotne osebnostne strukture.  
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Razvojne stopnje, ki so zapisane v spodnji tabeli, predstavljajo le okvir, saj je potrebno 

glasbene sposobnosti obravnavati individualno, ker se pri nekaterih otrocih lahko začnejo 

razvijati prej, pri drugih pa pozneje. 

Tabela 1: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti otroka (Denac, 2002, str. 26) 

Starost  

0 – 1 Reakcije na zvok. 

1 – 2 Spontano ustvarjanje zvokov. 

2 – 3 Začetek reproduciranja pesemskih fraz, ki jih otrok sliši. 

3 – 4 Usvojitev okvirne melodije; možnost razvoja absolutnega posluha, če se otrok 

uči igranja na instrument. 

4 – 5 Razlikovanje med tonskimi višinami in odmevi preprostih ritmičnih vzorcev s 

ploskanjem. 

5 – 6 Razumevanje pojmov glasno in tiho; razlikovanje pojmov enako in različno v 

lažjem tonalnem ali ritmičnem vzorcu. 

6 – 7 Napredek petja v intonaciji; boljše dojemanje tonalne kot atonalne glasbe. 

7 – 8 Presojanje konsonance oziroma disonance. 

8 – 9 Napredek v izvajanju ritmičnih nalog. 

9 – 10 Napredek v percepciji ritma in v razvoju glasbenega spomina; usvojitev 

dvodelnih melodij; občutek za kadence. 

10 – 11 Razvija se občutek za harmonijo in presojo estetskih elementov glasbe. 

12 – 17 Napredek v presojanju ter kognitivnem in emocionalnem reagiranju na glasbo. 

 

»Sposobnosti so relativno utrjene in bolj ali manj specifične posebnosti poteka psihičnih 

dejavnosti, ki človeku omogočajo določeno vrsto aktivnosti.« (Clauss, 1976, povzeto po 

Pesek, 1997, str. 13) 

Dejstvo je, da teoretiki zagovarjajo, da je razvoj glasbenih sposobnosti zelo odvisen od vpliva 

okolja. To okolje naj bi bilo za otroka spodbudno, otrok naj že od samega začetka posluša 

različno glasbo, različne pesmi, melodije in ritme.  

»Sposobnosti se izoblikujejo in utrjujejo z dejavnostmi na podlagi mnogoznačnih 

multipotencialnih zasnov kot anatomsko-psiholoških predpostavk psihičnih lastnosti. Pri 

vsaki človekovi dejavnosti so udeležene splošne sposobnosti, ki določajo pri posameznikih 
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različno raven duhovne gibljivosti (hitrost reakcij, načrtovanje, predvidevanje, posploševanje, 

klasificiranje …). Pri določenih dejavnostih pa nastopajo še posebne sposobnosti, ki so 

individualno izražene (intelektualne, umetniške, glasbene, socialne …)« (Pesek, 1997, str. 13) 

Ob branju literature zasledimo pet skupin glasbenih sposobnosti: 

»Slušna analiza: sposobnosti za razlikovanje kvalitete tona in sposobnosti za razlikovanje 

tonskega trajanja in intenzitete; sposobnost za analizo glasbene celote, to so zaznave za 

melodični in harmonski posluh ter ritmično členjenje.  

Kinestetični občutki in analize: občutek za gibanje in predstavljanje, pevski aparat (usta, 

jezik, nebo, grlo) in okončine trupa. 

Spominske sposobnosti: spomin za kvaliteto, intenziteto in dolžino tona, tonskih vrst in 

tonskih kompleksov. Glasbeni spomin se deli na akustični, vizualni, motorični in 

emocionalni.  

Motorične sposobnosti: koordinacijske sposobnosti muskalature igranja igralnega ali 

pevskega aparata ter moč in spretnost prstov in rok.  

Duhovne sposobnosti: pomembna sta fantazija in mišljenje, kar pripomore k razumevanju 

glasbe, glasbenih vsebin in zgradbe kompozicije.« (Pesek, 1997, str. 26) 

Med glasbene sposobnosti Peskova navaja še glasbeno nadarjenost, talent in muzikalnost. 

4.1.6 GLASBENA NADARJENOST 

»Nadarjenost označujemo kot dobro kombinacijo sposobnosti in značajskih ter drugih 

osebnostnih lastnosti, ki omogočajo nadaljnji razvoj posameznika na določenem področju, 

vendar ga ne zagotavlja. Srečujemo namreč ljudi, ki kljub nadarjenosti ne dosežejo dobrih 

rezultatov pri učenju, ker, na primer, niso vztrajni.« (Pesek, 1997, str. 14) 

»V pedagoški praksi danes nadarjenost pojmujemo kot dinamične lastnosti, ki se razvijajo 

med učenjem. Pomenijo možnost za razvijanje in uresničevanje posameznika v ugodnem 

okolju z načrtovanim šolanjem.« (Pesek, 1997, str. 15) 

Glasbena nadarjenost je sposobnost, da razumemo temeljne sestavine glasbe, kot so ton, zven 

in glas, da jih pravilno slišimo, razložimo, povežemo in ponovimo. Sem sodijo še občutek za 

ritem, melodijo in sozvočje, pomembne sestavine glasbene nadarjenosti pa so tudi mehanske 
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in tehnične spretnosti, sposobnost za dramatični izraz, spomin za zvočne oblike in ritem, pa 

tudi ustvarjalna žilica.  

Nadarjenost za glasbo je predvsem dedna, vendar zanjo velja tudi, da jo je treba odkriti in 

razvijati. Najhitreje se razvija v prvih devetih letih življenja.  

Poznamo več vrst nadarjenosti: 

 reproduktivno-interpretativna: zelo pomembna za inštrumentaliste, pevce in dirigente, 

 aplikativna: pomembna za komponiste, ki morajo imeti razvite tudi sposobnosti 

opazovanja, občutek za vsebino dela, ustvarjalno fantazijo in estetski občutek,  

 intelektualna nadarjenost: pripravljenost za delo, visoka koncentracija, intenziteta 

psihičnih moči za reševanje postavljenih nalog in miselne sposobnosti. (Von Kraft in 

Semke, 2008) 

4.1.7 TALENT 

»Talent je posebno ugodna kombinacija sposobnosti, ki sicer omogoča visoke dosežke, 

vendar take, ki ostanejo v okviru že doseženega v določeni družbi.« (Rubinstein, 1984, 

povzeto po Pesek, 1997, str. 15) 

V tradicionalnem psihološkem ukvarjanju s talentom sta nastali dve nasprotni si smeri. V prvi 

smeri vidijo talent kot kombinacijo posebnih nadarjenosti, kot na primer razlikovanje tonskih 

višin, ritmičnih in melodičnih vzorcev, harmonij in tonskih barv. Druga smer je posebna 

osebna in motivacijska struktura, ki je vzrok nadpovprečnim dosežkom. To smer je raziskal 

Francis Galton in ugotovil, da imajo talentirani veliko energije, ki nenehno stimulira duhovno 

aktivnost, posameznika prisili, da se loti problema na določenem področju ter ga reši. Imajo 

tudi razvito sposobnost usmerjanja energije na specifične cilje in naloge ter odločnost za 

dosego teh ciljev in uspešno premagovanje ovir pri realizaciji nalog, sposobnost presojanja in 

neodvisnost idej. So neobčutljivi za pritisk javnega mnenja in okolja ter imajo sposobnost 

osredotočenja na problem kljub pritisku in možnim posledicam, sposobnost organizacije dela, 

ki ustreza vsakokratnemu položaju, sposobnost optimalnega izkoriščenja obstoječe možnosti, 

ter strast in emocionalno obveznost za določeno aktivnost. (Galton, 1869, povzeto po Pesek, 

1997) 
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4.1.8 MUZIKALNOST 

»Muzikalnost je prirojen čut, smisel za glasbo; v ožjem pomenu posebna sposobnost za 

izvajanje glasbe, za reproduciranje glasbenega poteka ali za estetsko vrednotenje glasbe.« 

(Bedina, 1981, str. 168) 

 »Muzikalen je tisti, ki zmore svoja duševna doživetja prestaviti v fizikalni svet, da lahko tudi 

drugi isto podoživljajo, to je dojemajo, čutijo in vrednotijo kot on sam. Lahko se tudi vživi v 

drugo duševnost ter je zmožen interpretirati glasbeno delo in slediti njegovi zunanji formi.« 

(Pesek, 1997, str. 19) 
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5 MOTIVACIJA ZA GLASBENO IZOBRAŽEVANJE 

Diplomsko delo temelji predvsem na glasbenih interesnih dejavnosti, kjer je za obiskovanje 

le-teh zelo pomembna motivacija, bodisi zunanja ali notranja. Kaj je motivacija, zakaj je 

potrebna in pomembna opisuje naslednje poglavje.  

»Glasba sama ima veliko prednosti pred drugimi učnimi predmeti, saj je že po svoji naravi 

blizu vsem ljudem; med njimi so le redki, ki je v kakršnikoli zvrsti ne bi sprejemali. Lahko bi 

celo rekli, da je večina ljudi naravno motivirana za glasbo. Od različni dejavnikov pa je 

odvisno, ali se njihovi motivi, ki jih vodijo pri glasbenih dejavnostih, povečujejo ali se 

ohranjajo, v najslabšem primeru, upadajo in izginjajo. V motivacijo za glasbeno 

izobraževanje štejemo vse, kar posameznika aktivira za študij glasbe, mu določa intenzivnost 

in trajanje ter ga usmerja k zastavljenim glasbenim ciljem.« (Rotar Pance, 2006, str 12) 

5.1 KAJ JE MOTIVACIJA 

»Pojem motivacija izhaja iz latinske besede movere, ki pomeni gibanje, premikanje. 

Motivacija je notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdržuje vedenje. Preučevanje motivacije se 

osredotoča na to, kako in zakaj ljudje začno aktivnosti, ki so usmerjene proti specifičnim 

ciljem, kako intenzivno so vključeni v aktivnost, kako vztrajni so pri svojih poskusih 

doseganja cilja in kaj na tej poti razmišljajo in občutijo.  Razlogi za motivacijo so lahko 

potrebe, spodbude, strahovi, cilji, socialni pritisk, samozaupanje, interesi, radovednost, 

prepričanja, vrednote, pričakovanja … Nekateri psihologi pojasnjujejo motivacijo v smislu 

osebnostnih potez ali individualnih značilnosti. Drugi psihologi gledajo na motivacijo kot na 

stanje, trenutno situacijo. Poznamo dve vrsti motivacije, zunanjo in notranjo.« (Rotar Pance, 

2006, str. 11) 

»Motivacija je proces izzivanja (zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na 

določene predmete in uravnavanja, da bi se dosegli določeni cilji. Gibalne sile, ki aktivnosti 

izzivajo, krepijo in usmerjajo v cilje, imenujemo motivi.« (Marentič Požarnik, 2000) 

5.2 NOTRANJA MOTIVACIJA 

Notranja motivacija, lahko tudi intrinsična motivacija, izvira iz dejavnikov, kot so interes ali 

radovednost. Cilj notranje motivacije je delovanje v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je 

pretežno v človeku samem in ne v drugih ljudeh. (Marentič Požarnik, 2000) Je naravna težnja 
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iskanja in osvajanja izzivov, ko sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti. Kadar smo 

notranje motivirani, ne potrebujemo spodbud ali kaznovanja, ker je aktivnost že sama po sebi 

nagrada. (Woolfolk, 2002) Notranjo motivacijo ima posameznik takrat, kadar se ukvarja z 

neko dejavnostjo in ga ta osrečuje in zadovoljuje. Cilj njegove dejavnosti je v aktivnosti sami, 

ki je samonagrajujoča in ni nujno, da ima kakšno zunanjo vrednost. Osnovo notranje 

motivacije predstavlja radovednost in interes.  

5.2.1 NOTRANJE MOTIVACIJSKE SPODBUDE 

Najpogostejši notranji motivacijski spodbudi sta radovednost in interes. Obe spodbudi sta 

potrebni in prisotni pri obiskovanju interesnih dejavnosti. 

5.2.1.1 RADOVEDNOST 

Je ena od osnov notranje motivacije, zaznamuje dva vira radovednosti. Prvi izhaja iz novih, 

presenetljivih, nenavadnih dogodkov. Drugi je globlji, saj izvira iz soočenja s problemsko 

situacijo. (Marentič Požarnik, 2000, povzeto po Rotar Pance, 2006) 

»Glasbenoraziskovalna radovednost se tesno povezuje z otrokovo ustvarjalnostjo. Ob glasbi 

začne otrok »po svoje« peti, plesati ali pa igrati na kakšen improviziran ali pravi inštrument. 

Kasneje želi glasbo izvajati sam glede na svoje zmožnosti in možnosti v okolju. Pri vseh 

spontanih glasbenih dejavnostih izhaja iz svoje hevristične naravnanosti.« (Oblak, 1987, 

povzeto po Rotar Pance, 2006) 

Na začetku glasbenega izobraževanja je zelo pomembno, da učitelji zadovoljijo glasbeno 

radovednost in raziskovalna naravnanost svojih učencev. S tem jim ohranjajo osnove za 

nadaljnje lastno odkrivanje zvočnega sveta in njegovih zakonitosti oziroma za nadaljnje 

ustvarjalno in poustvarjalno delovanje. Sodobna pedagogika skuša pri izobraževanju postaviti 

v ospredje otroško radovednost in raziskovalna naravnanost ter njuno zadovoljevanje. Z 

gotovostjo lahko trdimo, da je razvoj glasbe omogočila radovednost, ki je sprožila glasbeno 

raziskovalna naravnanost. (Rotar Pance, 2006) 

5.2.1.2 INTERESI 

Pojem interesa so znanstveniki različno obravnavali: nekateri so ga enačili s pojmom motiva, 

drugi so dejali, da je del notranje motivacije. Kadar govorimo o glasbenih interesih, mislimo 

pri tem na posameznikovo dejanje dajanja prednosti določenim aktivnostim in vsebinam na 

glasbenem področju.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Banovec; diplomsko delo 

18 
 

Interesi niso prirojeni, temveč se razvijajo na podlagi posameznikovih preteklih izkušenj in iz 

njih izhajajočih stališč. Človek lahko nenehno razvija nove glasbene interese, medtem ko so 

ostali relativno trajni ali pa usihajo. To je lepo vidno pri otrocih, ki imajo veliko zanimanj, ki 

pa so velikokrat kratkotrajna in se hitro spreminjajo.  

Na glasbenoizobraževalnem področju razlikujemo interese za glasbene dejavnosti in interese 

za glasbene vsebine. Prvi odpirajo pot v svet glasbe, z njimi pa naraščajo tudi zanimanja za 

glasbene vsebine. Učitelji se morajo zavedati pomena kvalitetnega muziciranja v razredu, saj 

to v učencih vzbuja lepa glasbena doživetja. Večkrat, ko jih bodo doživeli, večja bo možnost 

za prebujanje interesa po novih glasbenih vsebinah. (Rotar Pance, 2006)  

5.3 ZUNANJA MOTIVACIJA 

Zunanja ali ekstrinsična motivacija je prisotna, ko nekaj naredimo zato, da bi zaslužili, dobili 

dobro oceno ali nagrado, se izognili kazni in podobno. Sama aktivnost nas v resnici ne 

zanima, zanima nas samo to, kar nam bo ta aktivnost prinesla. (Woolfolk, 2002)  Marentič 

Požarnikova pravi, da o notranji motivaciji govorimo takrat, kadar se posameznik ukvarja z 

neko dejavnostjo zaradi posledic, ki ji sledijo. Pri njej so poudarjeni zunanji cilji, h katerim je 

aktivnost usmerjena. Človek se pri zunanji motivaciji le pasivno prepušča raznim zunanjim 

dražljajem. (Marentič Požarnik, 2000) 

»Bistveno razliko med notranjo in zunanjo motivacijo predstavlja razlog delovanja te osebe, 

to pomeni, ali je lokus kontrole dejanja (mesto vzroka) notranji ali zunanji – znotraj ali zunaj 

osebe. Če je lokus kontrole notranji, je motivacija notranja, in če je lokus kontrole zunanji, je 

motivacija zunanja. Večina motivacije vsebuje elemente obeh.« (Woolfolk, 2002, str. 347) 

V šoli sta pomembni notranja in zunanja motivacija. Mnogo aktivnosti je ali je lahko za 

učence zanimivih. Učitelj lahko ustvari notranjo motivacijo s spodbujanjem radovednosti 

učencev in dajanjem občutka, da postajajo ob učenju združljivi - kompetentnejši. To pa 

seveda ne deluje vedno, obstajajo namreč situacije, v katerih so spodbude in zunanja podpora 

nujne. Učitelj mora spodbujati in vzgajati notranjo motivacijo, hkrati pa zagotoviti, da zunanja 

motivacija prav tako podpira učenje. (Woolfolk, 2002) 

Učence v glasbenoizobraževalnih procesih vodijo tako notranji kot zunanji motivi, razmerje 

med njimi pa se nenehno spreminja. Učitelji ne smejo obravnavati zunanje ali notranje 

motivacije kot dva nasprotujoča si dejavnika in zunanjo motivacijo statistično pojmovati kot 

slabo. Veliko zunanjih motivacijskih sredstev, ki imajo informativno funkcijo, lahko zelo 
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pozitivno vpliva na dvig učenčeve notranje motivacije. Zunanje spodbude učence usmerjajo k 

večji angažiranosti predvsem takrat, ko se jim dejavnost zdi notranje vredna in pomembna. 

Glasbeno ustvarjalno in poustvarjalno delo torej pogojujejo tako notranje kot tudi zunanje 

motivacijske spodbude, ki medsebojno vplivajo druga na drugo. (Rotar Pance, 2006) 

5.3.1 ZUNANJE MOTIVACIJSKE SPODBUDE 

Na učenca imajo zelo velik vpliv zunanje motivacijske spodbude, kot so pohvala in graja, 

nagrada in kazen, ocena in povratna informacija ter sodelovanja in tekmovanja.  

5.3.1.1 POHVALA IN GRAJA 

V literaturi zasledimo, da je bilo v preteklosti narejenih že veliko raziskav na to, kako vplivata 

pohvala in graja na učenčevo motivacijo in uspeh. V preteklosti so izvedli poskus s tremi 

skupinami, kjer so učence hvalili, grajali in ignorirali. Rezultati so pokazali, da so na splošno 

pohvale motivacijsko pozitivneje vplivale na učni uspeh učencev kot pa graje, najslabše 

rezultate pa so pokazali učenci, ki so bili ignorirani. Pohvala in graja predstavljata učiteljevo 

reakcijo na posledice učenčeve aktivnosti. Učitelj pričakuje, da bosta učinkovali, ko se bo 

učenec ponovno lotil česa podobnega. (Marentič Požarnik, 1980) Ta spoznanja moramo 

upoštevati tudi v glasbenem izobraževanju. Vsak učenec mora čutiti, da se glasbeni pedagog 

zanima zanj in za njegov glasbeni napredek. Paziti moramo, da je učiteljeva pohvala ali graja 

stvarna in da ni usmerjena na učenčevo osebnost, temveč na njegovo delovanje. Prav tako se 

mora učitelj pri skupnem pouku zavedati, da s pohvalo ali grajo ne vpliva le na dotičnega 

učenca, temveč na vse prisotne učence. Če učenec doživlja inflacijo učiteljevih motivacijskih 

pohval in graj, se bo njihov pomen in vpliv popolnoma razvrednotil.  

Pohvala, ki ima spoznavno vrednost in spodbuja h kakovostnejšemu izvajanju, spodbuja 

učenčevo notranjo motivacijo. Motivacijsko je najboljša, ko jo učitelj izrazi za prikazane 

sposobnosti učenca, najslabša pa v primeru, ko je bil njegov glasbeni dosežek le trenuten. 

Graja bo imela veliko bolj pozitiven in motivacijski motiv, če bo učenca opozorila na premalo 

vložen trud v delo, negativno pa bo delovala v primeru, da bo kot vzrok za neuspeh pokazala 

na učenčeve nizke sposobnosti. (Rotar Pance, 2006) 

Primerno izrečena pohvala ali graja močno vpliva predvsem na učence:  

 »ki še nimajo razvite visoke notranje motivacije za določeno glasbeno dejavnost ali 

vsebino, pri katerih prevladuje ekstrinsična (zunanja) usmerjenost,  
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 ki si zastavljajo previsoke ali prenizke glasbene cilje,  

 ki so nesamostojni in jim veliko pomeni predvsem učiteljevo priznanje.« (Rotar 

Pance, 2006, str. 34) 

5.3.1.2 NAGRADA IN KAZEN 

Učitelji pri svojem pedagoškem delu uporabljajo različne oblike nagrad in kazni. Pri glasbeni 

vzgoji je najbolje, da učitelj uporablja glasbene nagrade, kot so igranje na inštrumente, 

glasbenodidaktične igre, izbrane skladbe za poslušanje. Pri tem je pomembno, da z nagradami 

ne pretirava, saj se sicer učinkovitost nagrajevanja zmanjša. Tako kot ima nagrada pozitivne 

lastnosti, je tudi kazen včasih dobrodošla, saj nediscipliniranim učencem prinese določene 

težave oziroma neprijetnosti. Pri tem morajo učitelji paziti, da kazni ne uničujejo njihove 

zveze z učenci. Če je kazen že potrebna, naj bo mila in simbolična; učenca naj opozori, da je 

prekoračil mejo sprejemljivega vedenja, kar mu je povzročilo določeno neugodje.  

Tako kot pohvale in graje morajo biti tudi nagrade in kazni utemeljene. Učitelj mora paziti, da 

se ne pojavljajo prepogosto, ker lahko tako izgubijo svojo učinkovitost.  

5.3.1.3 OCENE IN POVRATNE INFORMACIJE  

Veliko ljudi izenačuje ocenjevanje in povratne informacije, vendar se ti dve funkciji povsem 

razlikujeta. Povratna motivacija pomeni objektivno ugotovitev o dosežku, ki ji po možnosti 

dodamo še napotek, kako učenec pomanjkljivosti odpravi.  

Ocena je motivacijsko sredstvo, s katerim učitelj vrednoti delo učencev, pri čemer ni nujno, 

da učenec izve, kaj je storil dobro in kaj slabo. Motivacijska vrednost ocen je odvisna tudi od 

tega, ali gre v konkretnem primeru le za sprotno preverjanje glasbenih sposobnosti in znanj ali 

pa bodo dobljene ocene vplivale na učenčevo nadaljnje glasbeno izobraževanje. Pri sprotnem 

ocenjevanju občutijo učenci manjšo mero strahu in frustracij kot pri zaključnem ocenjevanju 

in pri prehodu na višje stopnje glasbenega izobraževanja. Učenci »glasbeniki« pa niso 

podvrženi ocenjevanju le v šolskih situacijah, temveč tudi na javnih nastopih, kjer so 

izpostavljeni oceni občinstva in poslušalcev, kar je velikokrat še bolj stresno. 

Pri ocenjevanju je pomembno, da so ocene objektivne in da učitelj učence vključuje v 

ocenjevanje ter jih seznanja s kriteriji in merili. S tem jih navaja na samoocenjevanje, ki 

pomeni tudi prehod iz zunanje v notranjo motivacijo.   
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Povratna informacija učence obvešča, kako kvalitetno so glasbeno nalogo izvršili, kaj so 

naredili dobro in kaj slabo. Učitelj tukaj ne postavlja končne sodbe o utemeljenosti njihovega 

dela. Povratna informacija je tudi napotek, kako naj izboljšajo svoje glasbeno delovanje. 

Učiteljeve povratne informacije učenca obveščajo o kakovosti izvrševanja njihovih glasbenih 

nalog in jih usmerjajo k nadaljnjim dejavnostim. S psihološkega vidika je bolje, da učitelj pri 

povratnih informacijah izpostavi najprej pozitivne strani, nato pa še slabosti, ki bi jih moral 

spremeniti oziroma izboljšati. Učiteljeva povratna informacija so tudi njegova neverbalna 

sporočila (mimika, geste, telesna drža). Z njimi učencem kaže, kako sprejema in vrednoti 

njegove dejavnosti. (Rotar Pance, 2006) 

5.3.1.4 SODELOVANJE IN TEKMOVANJA 

Tekmovanja so organizirana z namenom, da bi povečala motivacijsko energijo udeležencev in 

spodbudila čim boljše rezultate glasbenih dosežkov. Z motivacijskega vidika je zelo 

pomembno, kako končne tekmovalne rezultate vrednotijo njihovi učitelji, starši in vrstniki ter 

kako vsak udeleženec doživlja pomembnost doseženega rezultata za svojo nadaljnjo glasbeno 

pot.  

Velikokrat učenci tekmujejo med seboj, kar pomeni, da tekmovanja potekajo tudi na 

podzavestni ravni. Prav tako pogostokrat med seboj tekmujejo tudi učitelji sami; kdo bo 

dosegel največ zavidljivih in omembe vrednih rezultatov.  

Največja nevarnost vseh oblik tekmovanj je v tem, da tekmovalna prizadevanja sámo glasbo 

potisnejo v ozadje, kjer postane le sredstvo, s katerim se tekmuje in doživlja uspehe ter 

rezultate, spregleda pa se lasten razvoj in dosežek, ki ga je tekmovalec sposoben narediti in 

doseči. (Rotar Pance, 2006) Po prebranem lahko sklepamo, da so tekmovanja lahko tudi 

zavajajoča in nevarna, saj glasba izgubi svoj prvotni namen. 

Učitelj ima na voljo tri oprijemališča za motiviranje učencev: 

1. Uravnavanje težavnostnih nalog, ki jim jih daje, kot so individualizacija pouka, 

primerni viri, ponazorila … 

2. Reagiranje na posledice učne dejavnosti (odgovore, izdelke, druge dosežke) s pohvalo, 

grajo, oceno, povratno informacijo … 

3. Spodbujanje iniciative pri postavljanju nalog, odločanju za metodo in stopnjo 

zahtevnosti, razvijanju kriterijev za samostojno vrednotenje dosežkov. (Marentič 

Požarnik, 1908) 
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5.4 VPLIV SOCIALNIH DEJAVNIKOV NA MOTIVACIJO  

Na razvoj in ohranjanje posameznikove motivacije za glasbeno izobraževanje, vplivajo 

številni socialni dejavniki.  

5.4.1 DRUŽINSKI IN EKONOMSKI STATUS, VRSTNIKI 

Za otrokov razvoj je potrebno, da ima poleg drugih potreb, ki jih potrebuje za življenje, 

potešeno tudi potrebo po varnosti in ljubezni. Če sta zadoščeni, se v otroku razvija optimizem, 

samozaupanje in življenjski pogum, kar bo vodilo v razvoj pozitivne in zrele osebe.  

Za otrokovo splošno in glasbenoizobraževalno motivacijo je pomembno, kako starši reagirajo 

na njegovo radovednost in raziskovalna naravnanost. Glasbena motivacija se pri otrocih 

pozna, glede na to, kakšna je mama. Zelo stroge matere v otroku povzročajo strah pred 

glasbenimi neuspehi, prav tako se negativna storilnostna motivacija okrepi, če otroka uči 

avtoritativen učitelj. Pozitivno storilnostno motivacijo razvijajo matere, ki otroka podpirajo. 

Glasbena motivacija je odvisna tudi od položaja otroka v družini. Če se člani družine 

profesionalno ali amatersko ukvarjajo z glasbo, je velika možnost, da se bo tudi otrok ukvarjal 

z njo, saj se na nek način identificira z njimi. V takšnih družinah otrok odrašča in se razvija ob 

glasbi in je dnevno v stiku z njo, zato obstaja veliko možnosti, da se bo tudi sam podal na 

glasbeno pot.  

Zelo velik vpliv na ukvarjanje z glasbo ima tudi ekonomski status družine. Če ta namreč ni 

dovolj zadovoljiv, da bi družini zagotavljal izpolnitev ekonomskih potreb, se otrok v tkšni 

družini težko glasbeno izobražuje. Ekonomski status vpliva tudi na izbor študijske smeri, saj 

so raziskave pokazale, da se otroci iz slabše situiranih družin odločajo za naravoslovne in 

tehnične vede. Starši otrok iz bolje situiranih družin želijo otroke čim bolje izobraziti, zato jih 

tudi na različne načine motivirajo.  (Rotar Pance, 2006) 

Eden od zelo pomembnih socialnih dejavnikov, ki vplivajo na glasbeno motivacijo, je 

vrstniški vpliv. Vsak otrok odrašča in se izobražuje v krogu vrstnikov, s katerimi pri različnih 

dejavnostih sodeluje, jih posnema in tekmuje. Ta vpliv je lahko pozitiven, vzpodbuden ali 

negativno naravnan. Najbolj je opazen v obdobju adolescence, kjer se želijo mladostniki 

uveljaviti na svoj način in zato zavračajo vrednote odraslih. Če se mladostnik giblje v krogu 

vrstnikov, kjer so navdušeni nad glasbo, bo tudi sam ohranjal motivacijo do glasbe in 

izobraževanja. Če pa so vrstniki zainteresirani za druge dejavnosti, lahko posameznika bolj 

pritegnejo vanje in s tem zmanjšujejo njegovo glasbeno motivacijo. (Rotar Pance, 2006) 
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5.4.2 UČITELJI 

Na motivacijo učencev za glasbeno izobraževanje odločilno vpliva motivacijska naravnanost 

njihovih učiteljev. Učitelj s svojo osebnostjo, s kakovostjo navezovanja medosebnih stikov in 

s svojimi metodami dela bistveno vpliva na vedenje v razredu oziroma na razredno klimo. 

Pomembne so tudi učiteljeve lastnosti, ki vplivajo na pozitivno naravnano razredno klimo. 

(Zabukovec, 1995, povzeto po Rotar Pance, 2006) Motivacijska naravnanost učiteljev je zelo 

pomembna zato, ker jih učenci velikokrat posnemajo. Učitelji morajo zato nenehno kazati 

svoj osebni žar in ljubezen do glasbe, bodisi v šoli ali izven nje. S svojim zgledom bodo 

pokazali, da glasba ni prisotna samo v šolskem okolju, temveč se njena znanja širijo z 

obiskom koncertov, branjem knjig, gledanjem glasbenih oddaj in filmov, obiskovanjem 

glasbenih seminarjev, poslušanjem plošč. S takšno pozitivno podobo in odnosom do glasbe 

bodo učitelji vplivali tudi na kulturo prostega časa.  
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6 INTERESNE DEJAVNOSTI NA OSNOVNIH ŠOLAH 

Danes bi lahko rekli, da vsaka šola izvaja določeno število interesnih dejavnosti. Učenci jih 

radi obiskujejo in sodelujejo pri delu in izvajanju dejavnosti. Interesne dejavnosti niso 

ocenjene in naj tudi ne bi vplivale na končni rezultat ocene določenega predmeta. Učenci jih 

radi obiskujejo, ker jim ni vodilo poglabljanje znanja, temveč imajo razvedrilni in družabni 

pomen. Poznamo več vrst interesnih dejavnosti, kot so športne, glasbene, umetnostne … 

6.1 OPREDELITEV POJMA INTERESNA DEJAVNOST 

»Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj 

šolskega pouka kot razširjeni program z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje 

učenčevih interesov ter učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za 

koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v 

dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju 

programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v 

prijetnem in sproščenem vzdušju.« (Kolar, 2008, str. 3) 

Interesne dejavnosti sodijo v razširjeni program, kamor se učenci vključujejo prostovoljno, in 

so določene z letnim delovnim načrtom. Za posamezni razred sta za izvajanje interesnih 

dejavnosti v predmetniku določeni dve uri tedensko.  

Financiranje interesnih dejavnosti je zagotovljeno iz sredstev državnega proračuna, vendar v 

primeru, da šola v dogovoru z ustanoviteljico, občino, učencem ponudi večje število ur 

interesnih dejavnosti, se to obravnava kot nadstandard in tako dodatne ure financira občina. 

Del stroškov za nadstandardni program lahko krijejo tudi starši po predhodnem dogovoru in 

njihovem soglasju.  

Program interesnih dejavnosti je sestavina letnega delovnega načrta posamezne osnovne šole. 

Vsaka šola ga načrtuje sama in je odvisen od šolskih in zunajšolskih dejavnikov. Pri 

sestavljanju programa se šola osredini predvsem na interes učencev in pogoje za izvedbo ter 

možnost povezave z okoljem in za okolje. Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih 

načrtov, kar pomeni, da zanje ni opredeljenih  standardov znanj, ki naj bi jih učenec dosegel. 

Ravno tako se ne beleži in ne ocenjuje učenčev napredek. Sodelovanje v interesni dejavnosti 

ne sme imeti vpliva na učenčevo delo v rednem izobraževanju. (Kolar, 2008) 
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Šola sodi v samo središče vzgojne dejavnosti v neposrednem družbenem okolju, zato so 

interesne dejavnosti postale dejanska sestavina vzgojnoizobraževalnega dela osnovne šole. Z 

njimi postaja šola bogatejša, učencem namreč zagotavlja pridobivanje dodatnih možnosti za 

razvoj. (Troha, 1985) 

6.2 ZGODOVINA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

V začetku petdesetih let dvajsetega stoletja so v šole začeli uvajati svobodne in prostočasne 

dejavnosti. Tako je tudi šola za svojo nalogo sprejela dejavnost prostega časa. V prostovoljnih 

ali interesnih dejavnostih so učenci širili in poglabljali znanje in različne interese, predvsem v 

kulturnih in športnih dejavnostih (šolska, občinska, medobčinska športna tekmovanja, 

tekmovanja mladinskih in pionirskih pevskih zborov ...). Med počitnicami so šole organizirale 

počitniška letovanja na morju, zlasti za otroke iz socialno šibkejših družin. Te dejavnosti so 

vzpostavljale močno vez med šolo in okoljem, posamezniku pa so dajale možnost, da se 

preizkusi in izkaže na različnih področjih. (Balkovec Debevec, 2007) 

Interesne dejavnosti so doživele največji razvoj v času osemletke. Bile so pomembna vsebina 

razširjenega programa vsake osnovne šole. Veliko šolarjev je šolo imelo raje prav zaradi 

interesnih dejavnosti. Učiteljem mentorjem so omogočale preverjanje in razvoj didaktičnih 

idej, učencem in staršem pa humanejše in zabavnejše preverjanje in predstavljanje dosežkov. 

Interesne dejavnosti so se v času osemletke potrdile kot močan vir razvoja pedagogike. 

(Komljanc, 2007) 

6.3 NAČELA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Načela uresničevanja interesnih dejavnosti temeljijo na izhodiščih kurikularne prenove. 

Kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti omogočajo naslednja načela: 

Načelo učenčevega interesa: učenec ima možnost predlagati in se vključevati v interesne 

dejavnosti, za katere se sam zanima. Zadovoljevanje lastnega interesa deluje motivacijsko na 

razvoj sposobnosti in spretnosti ter uporabnosti pridobljenih znanj. 

Načelo prostovoljnosti: učenec se v interesne dejavnosti vključuje prostovoljno. Vsak učenec 

na šoli ima možnost vključevanja v interesne dejavnosti. Mnenje učiteljev in staršev naj ima 

le svetovalno vlogo. 
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Načelo soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti: učenec skupaj z 

mentorjem soustvarja in prispeva k programu dela. Omogočena mu je aktivna vloga pri 

načrtovanju, izvedbi in evalvaciji dela v interesni dejavnosti.  

Načelo prehajanja: učenec ima možnost zapustiti interesno dejavnost, če ugotovi, da ta zanj 

ni ustrezna. Učenec ima možnost izbrati drugo interesno skupino ali zapustiti trenutno, če 

meni, da ne izpopolnjuje njenih pričakovanj. Mentor učencu omogoči, da pove razloge za 

zapustitev dejavnosti. 

Načelo vseživljenjskosti: učenec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ki so pomembne 

prvine za vseživljenjsko učenje. Pomembno je, da učenec uporabi v vsakodnevnem življenju 

novo pridobljeno znanje in zavedanje o vplivu posameznika na dogajanje v ožjem in širšem 

okolju. 

Načelo povezovanja: interesne dejavnosti so zasnovane tako, da se povezujejo z dejavnostmi 

obveznega in razširjenega programa v osnovni šoli. Te se med seboj lahko prepletajo, 

dopolnjujejo in pojasnjujejo. Interesne dejavnosti omogočajo preživeti kvalitetno izkoriščen 

prosti čas, hkrati pa tudi usmerjajo v nadaljnjo izbiro poklicne poti. 

Načelo sodelovanja: prav je, da interesne dejavnosti omogočajo sodelovanje s starši in 

drugimi odraslimi osebami. S tem spodbujajo in razvijajo učenčevo komunikacijo in 

spoštljivost do starejših ljudi in do dela. Sodelovanje lahko poteka znotraj šole, med šolami v 

kraju ali v širšem družbenem okolju.  

Načelo (samo)vrednotenja: učenec se s samovrednotenjem skupnega in lastnega dela zaveda 

močnih in šibkih področij in jih sprejema. (Kolar, 2008) 

6.4 NAMEN IN POMEN INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na 

kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnosti vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen je 

razvoj na učnem in socialnem področju.  V okviru interesnih dejavnosti lahko učenci 

poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spoznavajo vsebine, ki formalno niso 

predpisane.  

Temeljni namen interesnih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje 

prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje, hkrati pa povezovanje 

in druženje ustvarjata ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe. (Kolar, 2008) 
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Vzgojni pomen interesnih dejavnosti je v razvijanju učencev s pomočjo dejavnosti, ki 

vključujejo dinamične in celostne odnose med učenci in učitelji. V osemletki so imele 

interesne dejavnosti pomembno in prepoznavno vlogo. Z uvajanjem devetletne osnovne šole 

pa se je njihov pomen zmanjšal. Eden od razlogov za to je tudi dejstvo, da se v procesu 

prenove o njih ni veliko govorilo, saj so imele prednost novosti, kot so nivojski pouk in 

izbirni predmeti. V zadnjem triletju so tudi organizacijske možnosti za izvajanje interesnih 

dejavnosti bistveno slabše in skoraj onemogočene, saj je sestava ustreznega urnika že brez 

dodatnih dejavnosti precejšnja težava. (Gomboc, 2007) 

Interesne dejavnosti po svoji vsebini pomenijo dodatne programe in dodatno vzgojno nalogo 

osnovne šole. Ta je dolžna to nalogo opravljati zunaj ustaljenih oblik vzgojnega dela. 

Postranski namen interesnih dejavnosti pa je tudi razvijanje društev. Kulturna, športna, 

folklorna in ostala društva ne morejo razvijati svoje dejavnosti brez naraščaja – naslednikov, 

zato viri za pojav interesov, ki se udejanjajo v interesnih dejavnostih, obstajajo v različnih 

organizacijah združenega dela, v društvih in njihovih samoupravnih asociacijah ter v krajevni 

skupnosti.  (Troha, 1985) 

6.5 NAMEN GLASBENIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Temeljni namen glasbenih interesnih dejavnosti je, da učenci uresničujejo svoje interese za 

glasbeno umetnost in kulturo. Omogočajo ustvarjalnost in raziskovanje, kar spodbuja in 

navaja na trajno sodelovanje v glasbeni kulturi. 

Troha interesne dejavnosti razdeli na tri točke, kjer pod tretjo točko uvrsti interesne dejavnosti 

kulturno-umetniškega značaja. »Osnovna šola ne more postati središče kulturnega življenja, 

kjer deluje, če ne razvija uvrsti interesne dejavnosti kulturno-umetniškega značaja. Gledano z 

vidika nastajanja teh dejavnosti je možno ugotoviti, da so bile dejansko prve, ki so se pojavile 

v šoli. Tudi danes imajo pri nas po številu vključenih učencev vanje in po številu vrst 

dejavnosti prvo mesto.« (Troha, 1985, str. 20) 

6.6 MENTORJI INTERESNIH DEJAVNOSTI 

»Izvajanje interesnih dejavnosti zahteva strokovno in pedagoško usposobljene ljudi. Mentor 

interesnih dejavnosti je lahko učitelj, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc avtonomno 

načrtuje in vodi program interesnih dejavnosti. Njegova vloga je vodenje, posredovanje in 

usmerjanje ter spodbujanje učencev k spoznavanju pomembnosti lastnega učenja in razvoja 

interesov. Poznati in izvajati mora sodobne metode in oblike dela, ki predstavljajo pomemben 
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del profesionalnih spretnosti in spodbujajo k aktivnosti in ustvarjalnosti posameznika. Poznati 

mora razvojne značilnosti učencev, razumeti psihološke posebnosti posameznikov in 

zakonitosti skupinske dinamike.« (Kolar, 2008, str. 10) 
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7 BELA KRAJINA IN OBČINA ČRNOMELJ 

Bela krajina leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije. Ob prihodu se nam odpre razgiban 

belokranjski kraški ravnik, obdan z višjimi kraškimi enotami; Gorjanci, Kočevskim Rogom in 

Poljansko dolino. Belo krajino združujejo tri občine; Črnomelj, Metlika in Semič. Bela 

krajina je razvito podeželje, prepleteno z vinogradi in steljniki, v objemu belih brez in čiste 

reke Kolpe, ki je hkrati tudi mejna reka z Republiko Hrvaško. Pokrajina ima bogato kulturno 

dediščino. Hrani obilo ljudskih plesov, pesmi, običajev in obredov, ki jih obuja med 

tradicionalnimi prireditvami. Poudarimo domačo obrt in ljudsko izročilo, ki ga še vedno 

ohranjajo in negujejo posamezniki in društva.  

Občina Črnomelj je bila ustanovljena 1. januarja 1995, Črnomelj pa je največji kraj v Beli 

krajini. V občini živi 14.580 prebivalcev.  

7.1 MESTO ČRNOMELJ 

Črnomelj je največje mesto v Beli krajini. Staro mestno jedro stoji na pomolu v tesnem 

okljuku rek Lahinje in Dobličice. Je prometno križišče Bele krajine. Prvič ga pisni viri 

omenjajo že  leta 1228 z imenom Schirnomel. Črnomelj je mestne pravice dobil leta 1407 in 

danes šteje okoli 6000 prebivalcev. (Ivanšek, 2009) 

7.2 ŠOLSTVO V OBČINI ČRNOMELJ 

Prve začetke šolstva v Črnomlju bi lahko postavili v trinajsto stoletje, saj obstaja možnost, da 

se je šolstvo začelo ob prihodu nemškega viteškega reda, šolstvo je bila ena od dejavnosti, s 

katero se je omenjeni red ukvarjal, poprej že v Ljubljani. Eden prvih učiteljev v Črnomlju je 

bil Jernej Mravinec, ki je »učil latinska, cirilska in glagolska pismena«. Tako kot v drugih 

mestih in krajih po Sloveniji sta tudi v Črnomlju pomembno vlogo imeli vera in Cerkev. Tako 

so prvi učitelji bili duhovniki s pomočniki. V drugi polovici devetnajstega stoletja je imela 

šola v Črnomlju najboljši položaj od ostalih belokranjskih šol. Skupno je bilo štirinajst 

belokranjskih učiteljev. 

V Beli krajini je prevladovala predvsem revščina, zato je bilo redno obiskovanje šol 

osiromašeno in zanemarjeno. Poleg paše so bili največkrat navedeni razlogi za to veliko 

siromaštvo, nevednost in premalo cenjena šola in znanje.  
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V šolskem letu 1921/1922 se je v Črnomlju prvič uvedla osemletnica. Izvajala se je v revnih 

in velikokrat premajhnih prostorih. Leta 1890 je Črnomelj dobil novo šolo z nazivom Franc-

Jožefova šola; v teh prostorih se danes (2012) nahaja glasbena šola Črnomelj. Ker se je z leti 

število prebivalcev večalo, je tudi šola postala premajhna. Tako so leta 1938 odprli novo 

meščansko šolo (sedaj osnovna šola Mirana Jarca). (Balkovec Debevec, 2008) 

Občina Črnomelj danes šteje pet matičnih osnovnih šol in 2 podružnični šoli. 

7.2.1 Osnovna šola Loka  

Osnovna šola Loka je bila ustanovljena poleti leta 1989, ko se je Osnovna šola Mirana Jarca 

razdelila na dve samostojni šoli, in sicer na Osnovno šolo Mirana Jarca ter Osnovno šolo 

Loka Črnomelj. Šola Loka se imenuje po naselju, v katerem stoji njeno poslopje. Stavba šole 

je nizka in prijazna. Stari del šole je bil zgrajen leta 1967, leta 2000 je šola dobila nov 

prizidek s štirinajstimi učilnicami, kabineti in sanitarijami. Šolo obiskuje 454 otrok.  

7.2.2 Podružnična osnovna šola Griblje  

Šolsko poslopje so začeli zidati leta 1888. Šolska kronika poroča o prvem šolskem letu 

1889/90 in o prvem učitelju, Petru Kambiču s Krasinca. Gribeljska šola je ena od redkih, ki je 

ohranila  zunanjo podobo vsa ta leta. V začetku je imela le eno učilnico in stanovanje za 

učitelja. Ko so leta 1977/1978 prenavljali notranjost šole, je bil pouk v dopoldanskem in 

popoldanskem času v mali šoli. Uredili so še eno učilnico, sanitarije in kuhinjo. Od leta 1989 

je šola podružnična šola OŠ Loka Črnomelj. V šolskem letu 2011/2012 sta bila na šoli dva 

kombinirana oddelka s 16 učenci. 

7.2.3 Podružnična osnovna šola Adlešiči  

Prvo izobrazbo so Adlešičani in okoličani dobivali že pred več kot 100 leti v lesenem hramu 

na farovškem vrtu. Poučeval jih je Franc Šeringer, ki po izobrazbi sicer ni bil učitelj, in je 

prihajal v Adlešiče iz Črnomlja. Leta 1860 je bila v Adlešičih dograjena šola, to je današnja 

Vrliničeva gostilna. Prvi redni učitelj je bil Janez Gantar. Stara šola je sčasoma postala 

pretesna, zato so izdelali načrte za novo šolsko poslopje in maja leta 1914 se je že pričel pouk 

v novozgrajeni šoli. Med vojno je bila šola požgana, po vojni so jo začeli obnavljati in leta 

1954 končno obnovili. Med obnovo je pouk potekal v Vrliničevi hiši. Leta 1989 je adlešiška 

šola postala podružnica OŠ Loka Črnomelj. V šolskem letu 2011/2012 je na šoli 26 učencev. 

(http://www.os-loka-crnomelj.si/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, 9. 4. 2012) 
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7.2.4 Osnova šola Mirana Jarca 

Spomladi leta 1938 je bil položen temeljni kamen, v decembru šolskega leta 1938/1939 so se 

učenci že preselili v novo zgradbo. Belokranjci so jo zgradili zato, da so lahko obdržali 

meščansko šolo, sicer bi jo referent, pristojen za meščanske šole, zaradi neprimernih 

prostorov ukinil. Domačini so se je oklepali, saj so se zavedali, da morajo svojim otrokom 

nuditi izobrazbo in z njo možnost za razvoj. Zemlja je kljub pridnim rokam namreč dajala 

premalo za dostojno življenje. Šola že štirideset let domuje v poslopju nekdanje meščanske 

šole in nosi ime po pisatelju in pesniku Miranu Jarcu. 

Šolsko poslopje stoji sredi mesta in ima prav zaradi svoje lokacije skopo odmerjene zunanje 

površine. Leta 1998 je bil položen temeljni kamen za izgraditev nove telovadnice, leta 2006  

je bil odprt prizidek k šoli z novimi učilnicami, kuhinjo, kabineti in sanitarijami. 

(http://www2.arnes.si/~osnmmj1s/, 9. 4. 2012) 

7.2.5 Osnovna šola Dragatuš 

Začetki šolanja v Dragatušu segajo v leto 1878, ko se je odprla dvorazredna šola. Skozi leta je 

naletela na veliko težav, katere je s težavo premagala. Leta 1961 se je začela gradnja šolskega 

poslopja, ki stoji še danes. Leta 1962 so Dragatuščani dobili novo šolo. 30. decembra 1962 so 

jo slovesno odprli in jo poimenovali po narodnem heroju Francu Rozmanu Stanetu. V 

šolskem letu 1981/1982 so pridobili knjižnico, prostor za vrtec in za malo šolo, dograjene so 

bile tudi tri učilnice, kuhinja, jedilnica in telovadnica. Šola se danes lahko pohvali z velikim 

številom dejavnosti. V šolskem letu 20011/2012 šolo obiskuje 96 otrok. 

(http://www2.arnes.si/~osnmksd2/, 9. 4. 2012) 

7.2.6 Osnovna šola Vinica 

Začetki šolanja v Vinici segajo v leto 1822, ko je tedanji prvi učitelj Janez Korban zbral 

otroke in jih začel poučevati po hišah. Pouk je tako potekal do leta 1838, dokler ni šola dobila 

svojega poslopja. Prvi je s poučevanjem v novi šolski stavbi začel Bernard Tomšič. Leta 1883 

je bila šola dozidana in razširjena v dvorazrednico ter nekaj let pozneje v trorazrednico, leta 

1921 še v petrazrednico. Po drugi svetovni vojni je bila v Vinici tudi nižja gimnazija. Julija 

1957 sta se osnovna šola in nižja gimnazija združili in nastala je osemletka. Istega leta so 

odprli novo šolsko poslopje, v katerem še danes poteka pouk. Skozi leta so šolsko poslopje 

adaptirali in obnavljali. Osnovna šola Vinica je bila ena izmed prvih šol v Sloveniji, ki je 

začela z uvajanjem devetletnega programa – devetletke. (Adlešič, 2002) 

http://www2.arnes.si/~osnmmj1s/
http://www2.arnes.si/~osnmksd2/
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Zanimivost osnovne šole Vinica je, da 5 učencev dnevno prihaja v šolo iz sosednje Hrvaške. 

V šolo in iz nje se vozijo s šolskim kombijem. V šolskem letu 2011/2012 šolo obiskuje 132 

otrok, ki so razdeljeni v devet oddelkov. Na šoli potekajo dejavnosti, v katere se lahko učenci 

prostovoljno vključijo, z njimi bogatijo razvoj šole in samega kraja Vinica. Šola ima 

pomembno vlogo za razvoj kraja in socializacijo otrok. (http://www2.arnes.si/~ovinicanm/, 9. 

4. 2012) 

7.2.7 Osnovna šola Stari trg ob Kolpi 

O začetkih šolstva v Poljanski dolini lahko govorimo ravno v letu 1820, ko je bila 

ustanovljena šola v Starem trgu, sprva je pouk sicer potekal po hišah, dokler ni bilo leta 1844 

zgrajeno šolsko poslopje – pritlična stavba z eno samo učilnico. Šola je bila ustanovljena v 

skladu z zakonom o osnovnih šolah iz leta 1805, ki je vpeljal nedeljske šole. Kasneje se je 

spremenila v dvorazrednico, leta 1921 v štirirazrednico. Šolski okoliš je bila vsa Poljanska 

dolina ob Kolpi. V OŠ Stari trg ob Kolpi je bila od leta 1961 uvedena osemletka. Takrat je 

bilo na šoli več kot 160 učencev. Da bi učencem zagotovili boljše pogoje, je bil l. 1988 

zgrajen novi del šole, 11 let pozneje so prenovili še stari del šole. Zaradi standardov in 

normativov devetletne šole in uvedenega kurikula v vrtcu, je bila leta 2003 zgrajena stavba na 

mestu starega skednja. V tem šolskem letu (2011/2012) obiskuje šolo 33 učencev v treh 

kombiniranih oddelkih. (http://os-stari-trg-ok.si/, 9. 4. 2012) 

Danes na osnovnih šolah poteka veliko kulturnih dejavnosti: 

OŠ Loka Črnomelj 

- Otroški pevski zbor (2 zbora + zbor podružnice Adlešiči), mladinski pevski zbor, gledališka 

skupina, 2 folklorni skupini, lutkovna skupina, likovniki, literarni ustvarjalci. 

OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

- Otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, 2 gledališki skupini, 2 folklorni skupini, 

likovniki, literarni ustvarjalci. 

OŠ Dragatuš 

- Otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, gledališka skupina, likovniki, literarni 

ustvarjalci, tamburaši. 

OŠ Vinica 

http://www2.arnes.si/~ovinicanm/
http://os-stari-trg-ok.si/
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- Otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, likovniki, literarni ustvarjalci. 

OŠ Stari trg ob Kolpi 

- Otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, likovniki, literarni ustvarjalci. 

 (Vukšinič in Birkelbach, 2012) 

7.3 KULTURA V OBČINI ČRNOMELJ 

Kultura in njeno izobraževanje sta v Občini Črnomelj prisotna že zelo dolgo. Navdušenje, ki 

ga začutimo v člankih in drugih zapisih ob uprizoritvah gledaliških iger, koncertih in drugih 

nastopih, in ob tem podobno navdušenje pripovedovalk in pripovedovalcev, ki se z veseljem 

spominjajo kulturnih dogodkov, priča o tem, da so prireditve imele pomembno mesto v 

kulturno-družabnem življenju Črnomlja, in temu je tako še danes. (Balkovec Debevec, 2008) 

V občini Črnomelj aktivno deluje 23 kulturnih društev oz. preko 40 skupin (tudi v okviru 

upokojenskih društev, župnij, invalidskih društev). Najuspešnejše društvo je Tamburaški 

orkester Dobreč, ki že nekaj časa posega po najvišjih priznanjih iz državnih in mednarodnih 

tekmovanj.  

Delujoča kulturna društva in skupine v občini Črnomelj zabeležene v letu 2012: 

1. KUD Belt Črnomelj - Moški pevski zbor Belt Črnomelj 

2. KUD Samospev Črnomelj - Mešani pevski zbor Samospev Črnomelj  

3. KUD Lovski pevski zbor Bele krajine (moški PZ) 

4. KUD Dobreč, Dragatuš - tamburaški orkester  

5. KUD Božo Račič, Adlešiči 

- Folklorna skupina , 

- tamburaška skupina, 

- oktet Prelo, 

-  ljudske pevke,  starejše, 

- Kresnice - ljudske pevke, mlajše. 
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6. KUD Oton Župančič Vinica 

- Folklorna skupina, 

- otroška folklorna skupina, 

- tamburaška skupina,  

- mlajša tamburaška skupina, 

- srednja tamburaška skupina, 

- ljudske pevke in pevci; Jazo. 

7. KUD FS Zeleni Jurij Črnomelj - folklorna skupina 

8. KUD FS Dragatuš 

- Folklorna skupina z godci, 

- otroška folklorna skupina. 

9. KD Stari trg ob Kolpi 

- Folklorna skupina s tamburaši, 

- otroška folklorna skupina, 

- Sodevski tamburaši, 

- Polanski odmev – ženska vokalna skupina, 

- gledališka skupina. 

10. KUD Lepa Anka Preloka  

- Folklorna skupina, 

- tamburaška skupina, 

- gledališka skupina. 

11. KUD Godba na pihala Črnomelj 

12. KUD HIP-HOP Črnomelj - glasbena skupina 
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13. KUD Vodomec - glasbena skupina 

14. KUD Artoteka Bela krajina Črnomelj – društvo ljubiteljskih in akademskih likovnikov 

15. KUD Laterna Črnomelj – društvo ljubiteljskih likovnikov 

16. Mladinski kulturni klub Bele krajine Črnomelj 

17. KUD Gledališka skupina ZIK Črnomelj 

18. Fotoklub Črnomelj – društvo ljubiteljskih fotografov 

19. Jurjevo – društvo za razvoj, promocijo in dediščino Bele krajine 

Folklorna skupina Društva upokojencev Črnomelj 

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Črnomelj 

Mešani pevski zbor Društva invalidov Črnomelj 

Komorni zbor Župnije Črnomelj 

Mešani cerkveni pevski zbor Župnije Črnomelj 

20. Romsko društvo Jagori, Črnomelj 

21. Romsko društvo Vešoro, Črnomelj 

22. Društvo DOM, Črnomelj 

23. KUD Bela krajina – društvo za razvoj kulture in umetnosti ter promocijo turizma  

(Vukšinič in Birkelbach, 2012) 
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8 OPIS POSAMEZNIH GLASBENIH INTERESNIH 

DEJAVNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ 

Glasbene interesne dejavnosti so vse dejavnosti, v katerih je vključena glasba, bodisi samo 

vokalno, inštrumentalno ali služi le kot kulisa za ples in gibanje. Osredinila in opisala bom 

predvsem glasbene interesne dejavnosti, ki se pojavljajo na osnovnih šolah v občini Črnomelj. 

8.1 PEVSKI ZBOR 

Pevski zbor je najbolj razširjena glasbena interesna dejavnost. 

Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne 

glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru. Pevci si s petjem v pevskem zboru 

razvijajo višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture v okolju. Posameznik si 

z zborovskim petjem razvija sposobnosti, spretnosti in navade, ki ga usmerjajo v sprejemanje, 

doživljanje in izražanje muzikalnosti.  

V osemletki smo poznali otroški in mladinski zbor. Danes se to razlikovanje, skladno z 

evropskim prostorom, poenoti, in sicer na otroški zbor, ki se razlikuje po starosti pevcev, ki 

pojejo v njem. Poznamo: 

 enoglasni otroški zbor (starost pevcev obsega od šest do devet let), 

 dvo- ali triglasni otroški zbor (starost pevcev obsega od deset do petnajst let). 

Petje v pevskem zboru: 

 seznanja z lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih 

narodov, 

 razvija smisel za večglasno muziciranje in pevce usposablja za skupinsko glasbeno 

umetniško poustvarjanje, 

 intenzivno razvija glasovne in muzikalne sposobnosti, 

 omogoča praktično spoznavanje glasbenoteoretičnih in oblikovnih zakonitosti ter 

pridobivanje glasbenega besednjaka, pojmov in pravil, 

 omogoča kakovostno množično muziciranje in estetsko doživljanje ter daje 

poustvarjalno zadoščenje, 

 uvaja v skupno reševanje problemov za doseganje skupnih ciljev, 
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 na nastopih in koncertih seznanja poslušalce z lepoto zborovske glasbe ter jim 

omogoča estetsko doživljanje, 

 vzgaja za multikulturno družbo, hkrati razvija in ohranja lastno kulturo ter naravno 

dediščino, skrbi za prenos nacionalne in občečloveške dediščine ter razvija nacionalno 

zavest, 

 zadovoljuje samoaktualizacijske potrebe pevcev, 

 vpliva na boljše psihično počutje pevcev in poslušalcev. (Žvar, 2001) 

Dejavniki pouka pevskega zbora 

Dejavniki pevskega zbora so: pevec, zborovodja, repertoar in učna tehnologija. 

Pevec je subjekt pevskega pouka. 

Zborovodja je strokovnjak, ki obvladuje vsebine pouka, pozna psihologijo pevcev, zakonitosti 

in izobraževanja in vzgoje in najbolj racionalne možnosti za dober potek pouka. 

Vsebine zajemajo pesemski program in izobraževanje. 

Učna tehnologija vključuje pripomočke za učinkovit potek pouka. 

8.2 FOLKLORNI KROŽEK 

Folklorni krožek v osnovni šoli je rekreativna vzgojno-izobraževalna dejavnost, pri kateri se 

učenci učijo plesov, pesmi in običajev izključno sebi v veselje in razvedrilo. Program je 

podoben tistim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, kjer ni potrebno nastopati na šolskih in 

javnih prireditvah. Folklorni krožek je lahko predhodna usmeritev učitelja v kasnejše 

ustanavljanje folklorne skupine s ciljem nastopanja pred javnostjo. 

Prve otroške folklorne skupine so se začele pojavljati že po drugi svetovni vojni in so v 

naslednjih petdesetih letih močno napredovale, ker so odrasle folklorne skupine začele 

dobivati podmladek. Danes otroške folklorne skupine lahko delujejo na šolah, kjer imajo 

ustrezno usposobljene učitelje ali dejavnost vodijo zunanji mentorji (člani krajevnih 

folklornih skupin).  Za vodenje folklorne skupine v prvem triletju so najprimernejši razredni 

učitelji, ki so opravili zahtevne oblike izobraževanja na področju učenja ljudskih plesov. V 

višjih razredih vodenje skupine lahko prevzame športni pedagog ali ustrezno usposobljen 

učitelj ali zunanji mentor. Pevski in inštrumentalni del lahko prevzame glasbeni pedagog. 
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Mentorji morajo biti pozorni, da je učenje plesov in pesmi prilagojeno starostni stopnji, 

sposobnostim in interesom otrok.  

Petje ljudskih pesmi je eden od pomembnih dejavnikov folklore, zato dobro petje s svojo 

lepoto in vsebino obogati otroško folklorno skupino. Na Slovenskem poznamo več različnih 

vrst otroškega petja ob ljudskem plesu: 

 otroško petje med rajalnimi igrami, 

 petje ob plesih z inštrumentalno spremljavo, 

 petje štirivrstičnih poskočnic ob izmenjavi s plesom. 

Pri folklornih skupinah je lahko prisotna tudi godčevska zasedba s harmonikarjem ali le 

preprosta ljudska glasbila: pokalica, klopotec, ropotulja, kamen, les, orehove lupine, žlice, 

raglje … (Fuchs, 2004) 

V Beli krajini so folklorne skupine začele nastajati konec devetnajstega stoletja. Veliko starih 

navad je bilo tedaj že opuščenih in pozabljenih in tudi belo nošo je izpodrivalo industrijsko 

platno, hkrati je naraščala narodna zavest, ki se je kazala skozi prikazovanje narodnih 

običajev in noš. Folklora je bila takrat zelo popularna dejavnost, saj je imela skoraj vsaka 

večja vas svojo folklorno skupino. Tudi danes ima še vedno veljavo, kar se zelo občuti tudi 

pri obiskanosti folklornih krožkov, ki so razmeroma dobro obiskani in popularni, še posebej v 

prvem triletju osnovne šole.  

8.3 LJUDSKO PETJE 

Krožek ljudskega petja temelji predvsem na širšem spoznavanju ljudske glasbe in njenih 

značilnosti. 

Ljudska pesem in ples sta pomemben del kulturne dediščine nekega naroda. Slovenija se 

lahko pohvali z bogato zakladnico izročila ljudskega petja in plesa. Vse pogosteje se dogaja, 

da ljudsko izročilo izginja iz našega vsakdanjika in je današnjim otrokom vse bolj 

odmaknjeno, zato je svoje mesto dobilo v učnem programu. (Gaberščik, 2004) 

Ljudska pesem je del glasbene kulture nekega naroda. Povezna je s šegami in navadami iz 

vsakdanjega in prazničnega življenja slovenskega človeka. Ljudska pesem se vedno poje in 

prenaša z ustnim izročilom. Prenaša se iz roda v rod. Njena temeljna značilnost je, da je vedno 

peta. Besedilo in melodija ustvarjata celoto, ki ni razdružljiva. (Kumer, 2002) Za ljudsko 

pesem je značilen preprost jezik, ki je v napol knjižnem jeziku. Bogatijo jo tudi narečne 
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besede in pomanjševalnice. Pri ljudski pesmi avtor ni znan, zato je nastanek pesmi težko 

določiti.  

Veliki poznavalec ljudske glasbe, Zmaga Kumer, o ljudski pesmi pravi: »Ljudska pesem je 

tisti del vokalne glasbene kulture, ki nastaja kot stvaritev posameznika, živi v skupnosti, in 

sicer tisti, za katero je značilna pretežno spontana, nezavestno premišljena, pretežno nešolana, 

improvizatoričina, ustvarjalna in poustvarjalna dejavnost. Čeprav podvržena spremembam 

(zaradi razvoja po lastnih zakonitostih in zaradi zunanjih vplivov, ki morejo prizadeti njeno 

vsebino, obliko in vlogo), a vendar ohranja tudi sestavine (pretežno ustno sporočene), ki 

pripadajo dediščini iz minulih dob. Nekatere njene vsebinske sestave so pogojene geografsko, 

sociološko, zgodovinsko in jezikovno ter so v primerih na posameznih območjih občutene kot 

etnične in krajevne značilnosti.« (Kumer, 1996, str. 15) 

8.4 ORFFOV INŠTRUMENTARIJ 

Dandanes imajo otroci na ljudsko glasbo nekoliko drugačen pogled, kot so ga ljudje imeli 

včasih. Zalarjeva opaža, da je otroke nižje stopnje precej lahko naučiti ljudsko glasbo, ob njej 

zaplesati in narediti kakšno novo priredbo. Nekoliko težje gre to pri starejših otrocih, saj ti 

nimajo več takšnega veselja prepevati in se ukvarjati z ljudsko glasbo. Pri podajanju ljudske 

glasbe na otroke, bodisi mlajše ali starejše, je v veliko pomoč »Orff-Schulwerk«. Gre za 

zbirko petih knjig, ki jih je Carl Orff s pomočjo Gunild Keetman napisal za lažjo predstavo in 

pomoč pri izvajanju na danes tako imenovana Orffova glasbila. Vendar avtorica članka pravi, 

da gre pri tem načinu podajanja glasbe za precej več kot le zbirko knjig in inštrumentov. 

»Pravzaprav je to pojem za celovito glasbeno vzgojo, ki neločljivo povezuje petje (govor), 

ples (gibanje), igro na posebne (Orffove) inštrumente in ustvarjanje (improvizacijo).« Tukaj 

bi lahko rekli, da gre za Orffov pristop h glasbi ali za Orffove ideje, saj nam s pomočjo knjig 

daje le ideje o načinu posredovanja glasbe, vse ostalo je odvisno od učitelja, koliko bo te ideje 

vzel za svoje, jih poglobil in prenesel na učence. (Zalar Rener, 2004) 

Interesna dejavnost Orffov inštrumentarij je namenjen predvsem otrokom, ki se želijo bolje 

spoznati z Orffovimi glasbili. Otroci pri krožku dobijo pestrejši nabor skladb, ki so prirejene 

za Orffova glasbila, dodobra spoznajo vsa glasbila in se na njih naučijo pravilno igrati. 

Mentor ga lahko usmerja in mu pomaga izdelati ali poiskati v naravi kakšen nov inštrument 

ter ga uporabiti pri dejavnosti. Učenci naučeno znanje lahko pokažejo kot samostojno 

glasbeno točko, lahko so spremljava pevskim zborom ali glasbena podlaga dramskim igram.  
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Danes so Orffova glasbila nepogrešljivi del glasbenega izobraževanja v osnovnih in glasbenih 

šolah. Lahko bi rekli, da ni otroka, ki bi osnovno šolo spoznal, ne da bi kdaj zaigral na te 

inštrumente. Orffova glasbila so primerna in prilagojena za vsa starostna obdobja 

osnovnošolskega otroka, z njimi podoživi glasbo in jo izraža na samosvoj način. Z Orffovimi 

glasbili pedagogi lažje posredujejo ljudsko glasbeno izročilo otrokom, ki tako glasbo resnično 

doživijo. 

Carl Orff je kot pripomoček za izpopolnjevanje glasbenih sposobnosti razvil zbirko 

inštrumentov, imenovano po njem. Iz različnih kultur je uporabil ritmične inštrumente in jim 

dodal še melodične. Ljudi je opomnil tudi, da ima vsak izmed nas svoj lastni inštrument – 

naše telo, ki je zelo uporabno in vedno tam, kjer ga potrebujemo.  

Lastni inštrumenti 

Ustvarimo lahko množico različnih zvokov, če svoje telo (roke, noge, govorila) uporabimo 

kot zvočilo.  

Ritmični inštrumenti 

Na ritmične inštrumente lahko igramo posamično ali v skupini. Razdelimo jih na idiofone in 

membranofone. Z njimi lahko označimo osebe in njihove značilnosti v zgodbi. K igranju na 

ritmična glasbila lahko vključimo še melodična glasbila. Učitelj je dolžan otroku pokazati 

pravilno igranje na te inštrumente. 

Melodični inštrumenti 

Melodični inštrumenti imajo ploščice z več višinami na lesenem, votlem okvirju. Od velikosti 

okvirja in ploščic je odvisen tonski obseg glasbila. K inštrumentu so priložene še ploščice za 

poltone. Pomembno je, da so daljše/nižje zveneče ploščice na igralčevi levi strani.  

Med melodične inštrumente sodijo ksilofon z lesenimi ploščicami, metalofoni in zvončki, ki 

imajo kovinske ploščice. (Campbell, 1995) 

Pri Orffovih glasbilih izhajamo iz Orffovih pristopov in idej, temelječih na ostinatih in 

bordunih, ki s ponavljanjem omogočajo hitre dosežke, a v kombinaciji glasbil pestro barvitost 

in sozvočja. Tudi pri izbiri Orffovih glasbil je pomembno, da upoštevamo estetska načela in 

skladnost z vsebino. Pri tem se odločimo za posamezen sklop ritmičnih, melodičnih ali 

ritmično-melodičnih glasbil. Učence naučimo upoštevati tehnike igranja, ki zagotavlja 
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sproščeno igro in kakovosten ton. 

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_glasbena_vzgoja.pdf, 10. 4. 2012) 

8.5 TAMBURAŠKI KROŽEK 

Tamburica je glasbilo s strunami, sorodno ruski balalajki, ukrajinski banduri, španski kitari in 

drugim podobnim inštrumentom. Vsa ta med seboj podobna si glasbila imajo poreklo na 

območju Perzije (današnji Iran), kjer so stari Asirci pred 5000 leti imeli glasbilo, ki je bilo 

zelo podobno tamburici. V štirinajstem in petnajstem stoletju so jo na Balkan prinesli Turki. 

Tamburica je v uporabi kot solistično in orkestrsko glasbilo. (Kumer, 1983) 

Tamburaštvo se je na Slovenskem začelo v devetnajstem stoletju, v njegovih zadnjih letih  

zaznamo delovanje prvih tamburaških orkestrov. V Sloveniji je zaslediti prvi zapis tamburice 

v Šmartnem pri Litiji, in sicer leta 1892 ter drugi zapis v Vipavi leta 1897.  

V obdobju med obema svetovnima vojnama je tamburaška dejavnost doživela velik razcvet. 

Tamburaški zbori in orkestri so se v Sloveniji osnovali predvsem na področju, ki meji na 

sosednjo republiko Hrvaško, v nekatere kraje so tamburico prinesli študentje, ki so študirali 

na Dunaju ali v Pragi. 

V Beli krajini je bila tamburica prvič zapisana leta 1905 v Predgradu in leta 1925 v Brdarcih 

pri Dragatušu. Zanimivo je, da je bilo v letih 1927 –1928 v Ljubljani okrog štirideset 

tamburaških sestavov. Iz tega lahko sklepamo, da je bila tamburica razširjena skoraj po 

celotni Sloveniji, danes se je najbolj ohranila v Beli krajini. 

V družini tamburic nastopa več inštrumentov, ki imajo svoja imena, in sicer od najmanjšega 

do največjega si sledijo:  

Najvišje tone izvabljajo bisernice. Po velikosti so najmanjše. Tamburaški orkester je ponavadi 

sestavljen iz prve, druge in tretje bisernica. V sremskem sistemu se prva bisernica imenuje 

tudi prim ali prima in druga bisernica tercprim ali tercprima.  

Za srednje tone so zadolženi brači. Po velikosti so drugi najmanjši. V orkestru imamo 

navadno prvi, drugi in tretji brač. V sremskem sistemu se prvi brač imenuje tudi basprim ali 

basprima in drugi brač tercbasprim ali tercbasprima. 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_glasbena_vzgoja.pdf
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Nižje tone producirajo tako imenovane čelo tamburice: čelovič, čelo. Po velikosti so malo 

večje od bračev.  

Za spremljavo služijo bugarije. Po velikosti so enaki čelo tamburicam. Navadno poznamo 

prvo, drugo in tretjo bugarijo. Najpogosteje se uporablja druga bugarija (pri dvoglasnem 

sistemu) ali samo tretja (pri sremskem sistemu). Prva bugarija se uporablja vse redkeje. Pri 

sremskem sistemu se bugarija imenuje tudi kontra.  

Najnižje tone proizvaja berda, ki je po velikosti največji inštrument. 

Tamburice poznajo več različni sistemov uglasitev: dvoglasni – farkaš sistem, triglasni – 

Janković sistem in štiriglasni – srem sistem, ki je tudi najprimernejši za učenje tamburice. 

Tamburica ima štiri strune, ki so uglašene v kvartnem razmiku (g-d-a-e ali e-h-fis-cis za 

bisernice ter a-e-h-fis za brače).  

Tamburaški orkester se je s svojim pestrim naborom različnih inštrumentov po razponu 

repertoarja, ki ga igra, zmožen približati zasedbi klasičnega simfoničnega orkestra. Sicer je 

tamburica v svoji vlogi osnovnega inštrumenta ljudske glasbe zelo glasbeno razvita. 

Učenci se pri učenju tamburice sprva osredinijo na bisernico in brač, ki sta vodilna 

inštrumenta. Po nekaj intenzivnih letih učenja, lahko učenec, če kaže lasten interes, preide na 

kateri drug inštrument iz tamburaške družine. Mentorjeva naloga je, da ga usmerja in mu 

svetuje ter ga spodbuja. Mentor tamburaškega krožka mora biti ustrezno usposobljen. 

Največkrat je to zunanji delavec šole, saj je malo učiteljev, ki poznajo igranje tamburice in so 

usposobljeni za učenje le-te. Tamburaški krožek se lahko primerja z učenjem inštrumenta v 

glasbeni šoli. Vendar je potrebno biti pozoren in dajati poudarek tudi na glasbeni teoriji, ki 

omogoča igranje po notnem zapisu. (pogovor z Antonom Grahkom, vodja tamburaškega 

orkestra Dobrèč) 
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9 EMPIRIČNI DEL 

9.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Današnji učenci lahko svoj prosti čas izkoristijo na zelo aktiven način, bodisi z glasbo, 

športom ali s katero drugo aktivnostjo. Veliko dejavnosti jim nudijo šole same, kamor se 

učenci lahko prostovoljno vključijo. Ker se vsaka šola spopada s problemi, bodisi finančnimi 

ali prostorskimi, so ponujene interesne dejavnosti na posameznih šolah različne. 

Otroka že od samega spočetja naprej spremlja glasba. Le-ta pomembno vpliva na čustveni in 

telesni razvoj tako predšolskega kot tudi šolskega otroka, zato sem se v diplomskem delu 

osredotočila predvsem na glasbo in glasbene interesne dejavnosti. Ker prihajam iz kulturno 

pestre pokrajine – Bele krajine, natančneje iz Črnomlja, me je zanimal predvsem razvoj 

glasbenih interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj. Dejavnikov, ki vplivajo 

na potek in sam razvoj dejavnosti, je veliko in se od šole do šole razlikujejo. Raziskala sem, 

koliko glasbenih interesnih dejavnosti je učencem na voljo, katera glasbena interesna 

dejavnost je med njimi najbolj priljubljena ter razlog, zakaj so se odločili za obiskovanje 

ravno te dejavnosti. Poizvedela sem, kakšne možnosti imajo učenci za nadaljevanje glasbenih 

interesnih dejavnosti po končani osnovni šoli. Mentorje sem povprašala po njihovi ustrezni 

izobrazbi za vodenje dejavnosti in kako oni sami motivirajo otroke za obiskovanje takšne 

dejavnosti. 

9.2 CILJI 

♪ Ugotoviti, katera glasbena interesna dejavnost prevladuje na osnovni šoli. 

♪ Ugotoviti razloge, zakaj se učenci odločajo za sodelovanje v glasbenih interesnih 

dejavnostih. 

♪ Ugotoviti, katere glasbene interesne dejavnosti imajo učenci na voljo na osnovnih 

šolah v občini Črnomelj. 

♪ Ugotoviti, katera šola v občini Črnomelj ima najbolj pestro izbiro glasbenih interesnih 

dejavnosti. 

♪ Ugotoviti, ali imajo učitelji mentorji ustrezno izobrazbo za vodenje glasbenih 

interesnih dejavnosti in kje se izpopolnjujejo. 
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♪ Ugotoviti, kakšno motivacijo uporabljajo učitelji za sodelovanje učencev pri glasbenih 

interesnih dejavnostih. 

♪ Ugotoviti, kje predstavljajo delo/rezultate glasbenih interesnih dejavnosti.  

♪ Ugotoviti možnosti nadaljevanja glasbenih interesnih dejavnosti po končani osnovni 

šoli.  

9.3 HIPOTEZE 

H1: Za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti se odloča več učenk kot učencev. 

H2:  Učenci se najpogosteje odločajo za obiskovanje pevskega zbora. 

H3: Učenci se najpogosteje odločajo za sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnosti zaradi 

družabnosti in sodelovanja na kulturnih prireditvah.  

H4: Učenci imajo poleg pevskega zbora na voljo vsaj še dve glasbeni interesni dejavnosti na 

osnovni šoli. 

H5: Šole v mestu Črnomelj ponujajo večje število glasbenih interesnih dejavnosti kot šole na 

podeželju v občini Črnomelj. 

H6: Večina učiteljev ima ustrezno izobrazbo za vodenje interesne dejavnosti in se še dodatno 

izobražujejo. 

H7: Učitelji učence motivirajo z dobro izbranim glasbenim programom; kvalitetne skladbe, ki 

so primerne učenčevi starosti in razvojni stopnji.  

H8: Delo in rezultate predstavljajo na nastopih ter prireditvah na šoli in izven nje.  

H9: Učenci se po končani osnovni šoli lahko vključijo v različna kulturna društva, kjer 

nadaljujejo in nadgrajujejo znanje, ki so si ga pridobili pri glasbeni interesni dejavnosti. 

9.4 METODA RAZISKOVANJA 

Za raziskovanje sem uporabila deskriptivno in kavzalno metodo neeksperimentalnega 

empiričnega raziskovanja. 
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9.4.1 OPIS VZORCA 

Raziskava je vsebovala dva vzorca, in sicer sem anketirala 12 učiteljev in učiteljic, ki 

poučujejo glasbene interesne dejavnosti,  ter 240 učencev, ki te dejavnosti obiskujejo. Podatke 

sem zbirala na petih matičnih osnovnih šolah v občini Črnomelj (OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, 

OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi). 

9.4.2 PRIPOMOČKI 

Za raziskavo empiričnega dela sem uporabila dva različna anketna vprašalnika, in sicer enega 

za učence in enega za učitelje. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja odprtega, zaprtega in 

kombiniranega tipa. 

9.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Anketne vprašalnike sem razdelila po šolah. Predhodno sem se najavila in povprašala, ob 

katerih dnevih izvajajo dejavnosti. Zaradi spoštovanja želja učiteljev, sem anketne vprašalnike 

razdelila njim, ti so jih posredovali učencem. Učenci prvega in drugega razreda niso bili 

anketirani v celoti, saj v večini še ne znajo dobro brati in pisati in bi reševanje ankete vzelo 

učitelju mentorju preveč časa.  

Podatke sem predstavila z opisno statistiko (odstotki) ter v obliki tabel in grafov. Prikazu 

rezultatov sledi še interpretacija ter potrditev oz. zavrnitev hipotez. 

9.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

UČENCEV 

V raziskavi je sodelovalo 240 učencev, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti.  

Razporeditev učencev po spolu 

V prvem vprašanju smo učence spraševali po spolu.  

Tabela 2: Spol anketiranih učencev. 

Spol f % 

Učenci 51 21,3 

Učenke 189 78,8 

Skupaj 240 100,0 
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Graf 1: Spol anketiranih učencev. 

Glasbene interesne dejavnosti obiskujejo tako učenci kot učenke. Število učencev, ki 

obiskujejo glasbene interesne dejavnosti, je bilo 51 (21,3 %) in število učenk, ki obiskujejo 

glasbene interesne dejavnosti, 189 (78,7 %).  

Hipoteza številka ena (H1), v kateri predpostavljamo, da se za obiskovanje glasbenih 

interesnih dejavnosti odloča več učenk kot učencev, je potrjena, kar pomeni, da se učenke 

pogosteje vključujejo v glasbene interesne dejavnosti kot učenci.  

Razporeditev učencev po triletjih 

V drugem vprašanju smo učence spraševali, kateri razred trenutno obiskujejo. Podatki so nam 

dali informacijo o tem, kolikšen je delež učencev po triletjih, ki vam ga predstavljamo v 

nadaljevanju.  

Tabela 3: Število učencev v posameznih triletjih. 

 f % 

Prvo triletje 74 30,8 

Drugo triletje 93 38,8 

Tretje triletje 73 30,4 

Skupaj 240 100,0 

 

21,3% 

78,8% 

učenci

učenke
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Graf 2: Delež učencev v posameznih triletjih. 

Iz podatkov smo dobili informacijo, da glasbene interesne dejavnosti obiskuje 74 (30,8 %) 

učencev in učenk prvega triletja, 93 (38,8 %) učencev in učenk drugega triletja in 73 (30,4 %) 

učencev in učenk tretjega triletja. Iz pridobljenih rezultatov vidimo, da ni velikega odstopanja 

med triletji za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti. Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, 

da večina učencev in učenk, ki se vključijo v obiskovanje glasbene interesne dejavnosti že na 

začetku osnovnega šolanja, z dejavnostjo nadaljuje do konca šolanja, saj je upad v tretjem 

triletju zelo majhen.  

Glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj 

V tretjem vprašanju smo anketirance spraševali, katere glasbene interesne dejavnosti 

obiskujejo. Imeli so možnost obkrožiti vse dejavnosti, ki jih trenutno obiskujejo. Na izbiro so 

imeli: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, vokalno ljudsko petje, tamburaški krožek, 

Orffov inštrumentarij in folklorni krožek.  

Tabela 4: Glasbene interesne dejavnosti. 

Glasbena interesna dejavnost f % 

Otroški pevski zbor 119 38,8 

Mladinski pevski zbor 121 39,4 

Vokalno petje – ljudsko petje 8 2,6 

Tamburaški krožek 10 3,3 

Orffov inštrumentarij 6 2,0 

Folklorni krožek 41 13,4 

Skupaj 305 100,0 

30,8% 

38,8% 

30,4% 

prvo triletje

drugo triletje

tretje triletje
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Graf 3: Število glasbenih interesnih dejavnosti na šolah. 

Vseh glasbenih interesnih dejavnosti se udeležuje 305 učencev in učenk, kar pomeni, da 

skoraj polovica anketirancev obiskuje vsaj dve glasbeni interesni dejavnosti. Največ 

anketirancev obiskuje otroški (38,9 %) in mladinski (39,5 %) pevski zbor. Ta glasbena 

interesna dejavnost je tudi najbolj razvita na vseh šolah, ki jih obiskujejo anketiranci, saj je za 

njeno izvajanje v večji meri potreben le glasbeni pedagog, ki je prisoten na vsaki šoli. 

Folklorni krožek obiskuje 41 (13,5 %) anketirancev, tamburaški krožek 10 (3,3 %) 

anketirancev, 8 (2,7 %) anketirancev obiskuje vokalno ljudsko petje in 6 (2,1 %) anketiranih 

učencev se udeležuje Orffovega inštrumentarija. Eden izmed razlogov za nizek delež 

sodelujočih pri zadnjih treh glasbenih interesnih dejavnosti je dejstvo, da se te dejavnosti ne 

izvajajo na vseh sodelujočih šolah in tako vsi učenci nimajo možnosti sodelovanja. 

Tamburaški krožek in Orffov inštrumentarij sta precej odvisna tudi od finančne pomoči, saj je 

potreben nakup inštrumentov, ki so lahko zelo dragi, hkrati pa njihovo nadaljnje vzdrževanje 

zahteva strokovno znanje in finančno podporo.  

Rezultati potrjujejo hipotezo številka 2 (H2), v kateri predpostavljamo, da se učenci 

najpogosteje odločajo za obiskovanje pevskega zbora. Pevski zbor je torej na vseh sodelujočih 

šolah najbolj obiskovana glasbena interesna dejavnost. 
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Pobudniki učencev za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti 

V anketnem vprašalniku smo želeli pridobiti podatke o tem, kdo je učence navdušil za 

obiskovanje glasbene interesne dejavnosti. Učenci so imeli na voljo naslednje odgovore: 

sam/-a, prijatelji, starši, učiteljica ali kdo drug.  

Tabela 5: Pobudniki za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti. 

 f % 

Sam/-a 142 62,0 

Prijatelji 32 14,0 

Starši 39 17,0 

Učitelj/-ica 11 4,8 

Drugo 16 7,0 

Skupaj 240 100,0 

 

 

Graf 4: Delež pobudnikov za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti. 

Obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti je v vseh triletjih visoko in bistveno ne odstopa. 

Ta podatek lahko povežemo z dejstvom, da se učenci prostovoljno odločijo za obiskovanje 

dejavnosti in v to niso prisiljeni. Tudi rezultati kažejo na to. Največji delež učencev, in sicer 

kar 62,0 %, se odloči za obiskovanje glasbene interesne dejavnosti na podlagi lastnega 

interesa. 17,0 % učencev se je za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti odločilo s 

pomočjo staršev, 14,0 % učencev so navdušili prijatelji, pri 4,6 % učencih so na obiskovanje 

glasbene interesne dejavnosti vplivali učitelji. Stari starši, sestrične, bratranci, bratje, sestre ali 
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celo popularni pevci so pustili vpliv pri 7,0 % učencev in jih tako navdušili za obiskovanje 

glasbene interesne dejavnosti.  

Motivacijski dejavniki pri učencih za obiskovanje glasbenih interesnih 

dejavnosti 

Motivacijski dejavniki lahko izhajajo iz notranje ali zunanje motivacije. Med notranje 

motivacijske dejavnike sodijo radovednost in interes, k zunanjim dejavnikom prištevamo 

pohvalo in grajo, nagrado in kazen, oceno in povratno informacijo ter sodelovanja in 

tekmovanja. Vsi ti dejavniki lahko različno vplivajo na obiskovanje interesnih dejavnosti. Na 

podlagi prebrane literature smo učencem ponudili nekaj možnih odgovorov, kot so zanimiv 

program dejavnosti, kvaliteten program dejavnosti, družabno okolje, nastopi, priznanje za 

vsakoletno udejstvovanje v dejavnosti ob zaključku osnovnega šolanja, ljubezen do glasbe in 

učitelj. Poleg ponujenih odgovorov so imeli učenci možnost zapisati tudi svoje lastne 

odgovore. Med vsemi ponujenimi možnostmi so morali obkrožiti dva odgovora. Možnost 

izbire dveh odgovorov smo podali iz preprostega razloga, saj menimo, da pri obiskovanju 

interesnih dejavnosti ne obstaja samo en motivacijski dejavnik. Učenci so tako lahko nevede 

obkrožili dejavnik z notranjo (intrinsično) in dejavnik z zunanjo (ekstrinsično) motivacijo.  

Tabela 6: Motivacijski dejavniki. 

Motivacijski dejavnik f % 

Zanimiv program dejavnosti 75 14,6 

Kvaliteten program dejavnosti 10 2,1 

Družabno okolje 78 16,3 

Nastopi 132 27,5 

Priznanje za udejstvovanje 27 5,6 

Ljubezen do glasbe 115 24,0 

Učitelj 37 7,7 

Drugo 6 1,3 

Skupaj 480 100,0 
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Graf 5: Delež motivacijskih dejavnikov. 

Iz pridobljenih podatkov sklepamo, da učence najbolj motivira zunanja motivacija – nastopi. 

Za ta motivacijski dejavnik se je odločilo 132 (27,5 %) učencev. Po deležu učencev je njemu 

zelo blizu tudi notranji motivacijski dejavnik, namreč ljubezen do glasbe, ki ga je izbralo 115 

(24,0 %) učencev. Razvidno je, da je zunanja motivacija prešla v notranjo. Učenci glasbene 

interesne dejavnosti obiskujejo tudi zaradi družabnega okolja, saj se tukaj srečujejo s prijatelji 

in skupaj ustvarjajo vidne rezultate. Za takšen odgovor se jih je odločilo 78 (16,3 %). Da je 

program zanimiv, je pomembno 75 (14,6 %) učencem. Vzrok za to so učitelji, saj je izbira 

programov v večini primerov v njihovih rokah. Obiskovanje učencev pri glasbenih interesnih 

dejavnosti je zelo odvisno od učitelja mentorja. Učitelj je glavni vir motivacije za 37 (7,7 %) 

učencev. To velja predvsem za učence prvega triletja, saj so takrat otroci še zelo navezani na 

učitelja in se mu velikokrat želijo približati. Priznanje za udejstvovanje (5, 6 %) in kvaliteten 

program (2,1 %) sta med učenci dobila nizek delež kot motivacijska dejavnika. Menimo, da bi 

pri zavedanju za kvaliteten program bilo potrebno še kaj storiti in učencem dati vedeti, da ni 

vsaka glasba kvalitetna glasba in da je za ustvarjanje kvalitetne glasbe potrebno ogromno 

znanja in truda. Veliko učiteljev, ki vodi glasbene interesne dejavnosti, hkrati poučuje tudi 

predmet glasbena vzgoja. Velikokrat se zgodi, da za spodbudo in pohvalo za celoletno 

udejstvovanje v glasbeni interesni dejavnosti učencem ob koncu šolskega leta dodelijo oceno 

v redovalnico. Kot motivacijski dejavnik je to dejstvo podalo 6 (1,3 %) učencev.   

Hipotezo številka tri (H3), v kateri predpostavljamo, da se učenci najpogosteje odločajo za 

sodelovanje v glasbenih interesnih dejavnosti zaradi družabnosti in sodelovanja na kulturnih 

prireditvah, po končani raziskavi lahko le delno potrdimo. Rezultati kažejo, da je največji 
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motivacijski dejavnik udejstvovanje na nastopih in posledično sodelovanje na kulturnih 

prireditvah, a mu je zelo blizu tudi notranji motivacijski dejavnik – ljubezen do glasbe. 

Družabno okolje se je kot motivacijski dejavnik uvrstilo šele na tretje mesto.  

Tedenski obisk glasbene interesne dejavnosti 

Učenci glasbene interesne dejavnosti obiskujejo tedensko. Vsak učenec se vsaj enkrat na 

teden udeleži glasbene interesne dejavnosti, medtem ko nekateri obiskujejo interesno 

dejavnost celo dvakrat tedensko.  

Tabela 7: Povprečni tedenski obisk glasbene interesne dejavnosti. 

Glasbena interesne dejavnost Povprečni tedenski obisk 

Otroški pevski zbor 2x 

Mladinski pevski zbor 2x 

Vokalno ljudsko petje 1x 

Tamburaški krožek 2x 

Orffov inštrumentarij 1x 

Folklorni krožek 1x 

 

Iz tabele lahko razberemo, da učenci dvakrat na teden obiskujejo pevski zbor, enako je s 

tamburaškim krožkom, medtem ko vokalno ljudsko petje, Orffov inštrumentarij in folklorni 

krožek obiščejo le enkrat tedensko. Za učenca, ki je vključen v vsaj dve ali celo tri dejavnosti, 

je teden zelo pestro glasbeno obarvan, a verjamemo, da se kakšen učenec po končanem pouku 

odpravi še v glasbeno šolo 

Učencem je pri glasbenih interesnih dejavnosti najbolj in najmanj všeč … 

Od učencev smo v anketnem vprašalniku želeli izvedeti, kaj jim je pri glasbeni interesni 

dejavnosti najbolj in kaj najmanj všeč. To vprašanje zelo dobro služi kot povratna informacija 

učiteljem mentorjem, saj so imeli le-ti ob raziskavi, ki smo jo izvedli, možnost prebrati 

iskrene odgovore učencev. 

Zapisali smo nekaj najbolj pogostih odgovorov, ki so jih napisali anketiranci. 
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Pri glasbeni interesni dejavnosti mi je najbolj všeč: 

- nastopi na šolskih prireditvah, 

- nastopi na pevskih revijah, 

- družabno okolje, 

- učenje novih tujih pesmi, 

- učenje več vrst glasbe, 

- večglasno petje, 

- učiteljica, 

- nagrada ob koncu šolskega leta, 

- štampiljka ali nalepka za narisano risbo na določeno pesem, 

- igranje na inštrumente. 

 

Pri glasbeni interesni dejavnosti mi je najmanj všeč: 

- klepetanje med vajami, 

- opevanje, 

- mirne skladbe, 

- učenje besedila pesmi, 

- obisk učencev, ki nimajo glasbenega posluha, 

- sedenje med petjem, 

- učiteljica. 

 

Učiteljem mentorjem je bil anketni vprašalnik dobra povratna informacija o njihovem delu. 

Priznavajo, da so jih nekateri odgovori zelo presenetili. Učitelji bi morali večkrat prisluhniti 

željam učencev, še posebej pri interesnih dejavnostih, saj se pri njih otroci želijo sprostiti in 

ob tem pridobiti tudi nova glasbena in druga znanja. Po izkušnjah sodeč se mladi učitelji tega 

velikokrat poslužujejo in prisluhnejo željam učencev, medtem ko imajo učitelji z daljšim 

delovnim stažem že izoblikovan nekakšen kalup, po katerem delajo, in ne želijo preveč 

odstopati od le-tega.  

Med branjem in analiziranjem odgovorov nas je najbolj presenetil odgovor, ki se je tudi 

največkrat ponovil, in sicer, da učence zelo motita nered in klepetanje med izvajanjem 

glasbene interesne dejavnosti. Ta odgovor si razlagamo kot dejstvo, da imajo učenci veliko 
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željo po redu in resnemu pristopu k delu, vendar jih pri tem motijo soudeleženci. Tukaj bi 

morali odločneje pristopiti predvsem učitelji in zagotoviti disciplino, k izboljšanju stanja pa 

lahko veliko prispevajo tudi učenci sami z medsebojnim opozarjanjem, pogovorom in glasnim 

izražanjem želje po resnem delu.  

Želje po spremembi v glasbeni interesni dejavnosti 

Anketirance smo povprašali, ali si želijo pri glasbeni interesni dejavnosti kaj spremeniti. 

Sprememb si želi 66 (27,5 %) učencev, 174 (72,5 %) jih, na drugi strani, ne čuti potrebe po 

spremembah.  

Tabela 8: Želje po spremembi v glasbeni interesni dejavnosti. 

 f % 

Da 66 27,5 

Ne 174 72,5 

Skupaj 240 100,0 

 

 

Graf 6: Želje po spremembi v glasbeni interesni dejavnosti. 

Učenci si želijo največ sprememb pri izbiri pesemskega gradiva. Želijo si več angleških in 

popularnih pesmi. Ker za večino učencev predstavljajo nastopi veliko motivacijo, si želijo 

tudi več nastopanja. Med želene spremembe so dodali še več gibanja med petjem (pevske 

koreografije) in glasbeno spremljavo ob petju pesmi. Velik problem je tudi ustrezna časovna 

umestitev interesne dejavnosti, saj je težko najti primeren termin za vse učence hkrati. Tako si 

učenci želijo ustreznejših terminov, kar je na šolah, kjer je večina učencev vozačev (prihajajo 

iz oddaljenih vasi), velik problem. Na eni od anketiranih šol so v letošnjem šolskem letu 

da 

ne 
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zaposlili novo učiteljico za glasbeno vzgojo, ki nima navade obiskovanja pevskih revij. To 

učenci zelo pogrešajo, saj jim pevska revija predstavlja veliko motivacijo za resno delo in 

vsakoletni izziv in cilj. Nekaj anketirancev je navedlo tudi željo po pogostejših tedenskih 

vajah, saj je obisk glasbene interesne dejavnosti enkrat na teden za njih premalo.  

Obiskovanje glasbenih dejavnosti zunaj šole 

Glasbene interesne dejavnosti so prisotne na vsaki osnovni šoli, kjer smo izvajali anketo, saj 

so, kot smo zapisali že v teoretičnem delu, interesne dejavnosti financirane iz strani države in 

ne predstavljajo finančnega bremena šoli. Učenci, ki nimajo možnosti obiskovanja glasbene 

šole, kjer formalno dobijo nižjo stopnjo glasbene izobrazbe, lahko v glasbeni interesni 

dejavnosti pridobijo veliko izkušenj in znanja o glasbi in njenem izražanju. Veliko učencev 

poleg obiskovanja glasbenih interesnih dejavnosti na šoli, obiskuje še kakšno popoldansko 

glasbeno dejavnost, ki ni povezana z lokalno šolo.  

Anketirance smo spraševali tudi po tem, ali poleg glasbenih interesnih dejavnosti obiskujejo 

še kakšno glasbeno dejavnost izven šole. Dobra polovica učencev (58,8 %) ne obiskuje 

nobene glasbene dejavnosti izven šole, 41,3 % učencev obiskuje glasbeno interesno dejavnost 

izven šole.  

Tabela 9: Obiskovanje zunajšolskih glasbenih dejavnosti. 

 f % 

Da 99 41,3 

Ne 141 58,8 

Skupaj 240 100,0 

 

 

Graf 7: Delež obiskovanja zunajšolskih dejavnosti. 

da 

ne 
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Večina anketiranih učencev je za zunajšolsko glasbeno dejavnost navedla glasbeno šolo, le 

nekaj jih obiskuje folklorno dejavnost, ki je v sklopu društva in se zato na šoli ne izvaja.  

Možnosti nadaljevanja z glasbeno interesno dejavnostjo po končanem osnovnem 

šolanju 

V občini Črnomelj se je kultura razvila na precej zadovoljivo raven. Že v teoretičnem delu 

smo pisali, da ima občina Črnomelj 23 kulturnih društev in vsa temeljijo na prostovoljni, 

amaterski ravni. Največ je pevskih in folklornih ter tamburaških društev. Vsak učenec ima 

možnost po končani osnovni šoli (lahko tudi že prej) vključiti se v društvo, v katerem 

nadaljuje in nadgrajuje znanje, ki si ga je pridobil med obiskovanjem glasbene interesne 

dejavnosti.  

Zanimalo nas je, ali bi anketirani učenci želeli po končani glasbeni interesni dejavnosti z 

dejavnostjo nadaljevati v kakšnem kulturnem društvu.  

Tabela 10: Želje učencev po nadaljevanju glasbene dejavnosti. 

 f % 

Da 125 52,1 

Ne 115 47,9 

Skupaj 240 100,0 

 

 

Graf 8: Delež učencev, ki želijo po končani osnovni šoli nadaljevati z glasbeno dejavnostjo. 

Dobra polovica (52,1 %) učencev bi želela nadaljevati z glasbeno dejavnostjo v kulturnem 

društvu, kar pomeni svetlo prihodnost za društva, saj po navedenem podatku lahko menimo, 

da 

ne 
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da se črnomaljskim kulturnim društvom ni potrebno bati za podmladek. Želja otrok po 

nadaljnjem obiskovanju in delu v glasbenem kulturnem društvu je velika.  

9.6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

UČITELJEV MENTORJEV GLASBENIH INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

Anketni vprašalnik smo zastavili tudi učiteljem mentorjem glasbenih interesnih dejavnosti.  

Razporeditev učiteljev po spolu 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 12 učiteljev glasbenih interesnih dejavnosti, od tega je 

bilo 10 učiteljic in 2 učitelja.  

Tabela 11: Spol učiteljev. 

Spol f % 

učitelji 2 16,7 

učiteljice 10 83,3 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 9: Spol učiteljev. 

Izobrazba učiteljev mentorjev glasbenih interesnih dejavnosti 

V naslednjem vprašanju smo mentorje spraševali po njihovi izobrazbi. Iz danih rezultatov 

smo dobili podatek o tem, kolikšen je delež učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo glasbene 

interesne dejavnosti.  
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Tabela 12: Izobrazba učiteljev mentorjev 

Izobrazba f % 

Razredni/-a učitelj/-ica 5 41,7 

Predmetni/-a učitelj/-ica 6 50,0 

Drugo 1 8,3 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 10: Izobrazba učiteljev mentorjev. 

Ugotovili smo, da glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj poučuje 

5 razrednih in 6 predmetnih učiteljev ter ena diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. 

Predmetni učitelji v večini poučujejo mladinski pevski zbor in Orffov inštrumentarij ter 

tamburaški krožek, medtem ko razredni učitelji in vzgojiteljica vodijo otroški pevski zbor, 

folkloro in ljudsko petje. Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da imajo razredni učitelji dovolj 

glasbenega znanja in ustvarjalnosti za uspešno vodenje glasbene interesne dejavnosti.  

Delovna doba učiteljev mentorjev glasbenih  interesnih  dejavnosti 

V vprašalniku nas je zanimalo, koliko let delovne dobe imajo anketirani učitelji.  
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Tabela 13: Delovna doba učiteljev mentorjev. 

Delovna doba f % 

5 let ali manj 3 25,0 

6 –10  2 16,7 

11–15 3 25,0 

16–20 1 8,3 

Več kot 20 let 3 25,0 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 11: Delovna doba učiteljev mentorjev. 

Iz rezultatov razberemo, da je delovna doba, s katero so povezane izkušnje, zelo razpršena. 

Imamo enako število učiteljev s pet ali manj let delovne dobe, učiteljev, ki poučujejo že enajst 

do petnajst let in učiteljev z več kot dvajsetletnimi izkušnjami v šolstvu (3). Menimo, da je 

takšna razpršenost zelo dobra, saj nekako zajema vse generacije učiteljev, kjer se združujejo 

večletne izkušnje s svežimi in novimi idejami.  

S številom let delovne dobe se ujema tudi število let vodenja glasbene interesne dejavnosti, 

saj so skoraj vsi anketiranci napisali, da vodijo glasbeno interesno dejavnost od začetka 

službovanja. Trije anketiranci so se z dejavnostjo ukvarjali že v času študija. 
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Razlogi za odločitev vodenja glasbene interesne dejavnosti 

Ko začne učitelj s službovanjem na šoli, dobi poleg rednega poučevanja pri pouku še veliko 

dodatnih nalog. Ena izmed takšnih nalog je za učitelje glasbene vzgoje zagotovo vodenje 

glasbene interesne dejavnosti. Na vprašanje, zakaj so se odločili za vodenje glasbene interesne 

dejavnosti, so učitelji v večini odgovarjali z odgovori, kot so npr. zaradi strokovne 

podkovanosti, veselja do glasbe in petja, zaradi potrebe po poučevanju interesne dejavnosti na 

šoli. Trije učitelji so se z dejavnostjo ukvarjali že v študentskih letih in so s prihodom na šolo 

z vodenjem dejavnosti le še nadaljevali.  

Število glasbenih interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj 

Na osnovnih šolah poleg rednega pouka potekajo različne dejavnosti, ki se od šole do šole 

razlikujejo. Tako se razlikuje tudi število glasbenih interesnih dejavnosti na posameznih 

šolah. Glasbene interesne dejavnosti in njihovo zastopanost na posamezni anketirani šoli, 

bomo predstavili v spodnji tabeli.  

Tabela 14: Število glasbenih interesnih dejavnosti na posamezni šoli. 

Šola OŠ Loka OŠ Mirana 

Jarca 

OŠ Dragatuš OŠ Vinica OŠ Stari trg 

ob Kolpi 

Glasbene interesne 

dejavnosti 

Otroški pevski 

zbor 
          

Mladinski pevski 

zbor 
          

Ljudsko petje       

Tamburaški krožek        

Orffov 

inštrumentarij 
        

Folklorni krožek         

Skupno število 

dejavnosti 

4 4 5 4 2 
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Iz tabele preberemo, da ima vsaka anketirana šola otroški in mladinski pevski zbor. Tako na 

petih šolah skupno deluje enajst pevskih zborov, kar pomeni, da ima vsaka šola vsaj dva 

pevska zbora, ena anketirana šola pa ima celo tri zbore, od tega sta dva otroška, in sicer 

otroški pevski zbor za učence prvih in drugih razredov ter otroški pevski zbor za učence od 

tretjega do petega razreda. Zelo dobro je zastopana tudi folklorna dejavnost na šolah, saj se le 

na dveh šolah ta dejavnost ne izvaja. Razlog, da folklorni krožek ne poteka na šoli, je zelo 

močno folklorno društvo v vasi, ki skrbi za podmladek članov in tako vodi otroško folklorno 

skupino, v katero so vključeni tudi učenci iz šole. Prav tako je pretežno dobro zastopana 

dejavnost z igranjem na Orffova glasbila. Od učiteljev smo pridobili podatek, da je interesna 

dejavnost Orffov inštrumentarij sicer zelo upadla. Razlog za to je novi predmet v devetletni 

osnovni šoli, ki se imenuje ansambelska igra. V učni načrt predmeta je vključeno tudi igranje 

na Orffova glasbila in tako je že takrat učencem ponujena možnost igranja na Orffov 

inštrumentarij, zato učitelji razmišljajo o sami ukinitvi te glasbene interesne dejavnosti.  

Kot smo lahko razbrali iz tabele, se na vsaki anketirani šoli izvajata vsaj dve glasbeni 

interesni dejavnosti. Hipotezo številka štiri (H4), kjer predpostavljamo, da vsaka šola poleg 

pevskega zbora ponuja vsaj še dve glasbeni interesni dejavnosti, moramo zavreči, saj se na 

osnovni šoli Stari trg ob Kolpi izvaja izključno samo pevski zbor. Razlog, da na šoli ne poteka 

več glasbenih interesnih dejavnosti, je v tem, da je šola zelo majhna, učiteljica glasbene 

vzgoje je na šoli prisotna zgolj dvakrat tedensko, saj poučuje še na drugi osnovni šoli in ji 

zato primanjkuje časa za vodenje še kakšne druge glasbene interesne dejavnosti. Ostale štiri 

šole izvajajo poleg pevskega zbora še vsaj dve glasbeni interesni dejavnosti. Najbolj pestro 

izbiro glasbenih interesnih dejavnosti ima podeželska osnovna šola Dragatuš, saj se na njej 

izvaja kar pet glasbenih interesnih dejavnosti.  Vzrok za to lahko poiščemo v visoki kulturni 

razvitosti vasi. V vasi deluje močna in kvalitetna folklorna skupina, ki šteje skoraj 100 članov, 

poleg folklore deluje še tamburaški orkester, ki je že nekaj let razglašen za najboljši 

tamburaški orkester v Sloveniji. Šola s temi društvi zelo dobro sodeluje in jim pomaga pri 

ohranjanju podmladka. To je le nekaj vzrokov za dobro zastopanost glasbenih interesnih 

dejavnosti na OŠ Dragatuš.  

Med anketiranimi šolami sta dve iz mestnega okolja (OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca) in tri s 

podeželja (OŠ Dragatuš, OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi). Iz zgoraj napisanega lahko 

opazimo, da imajo učenci največjo izbiro na OŠ Dragatuš, kjer lahko izbirajo med petimi 

glasbenimi interesnimi dejavnostmi. Ostale šole imajo na izbiro štiri glasbene interesne 

dejavnosti, z izjemo OŠ Stari trg ob Kolpi, ki ima na voljo le dve glasbeni interesni 
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dejavnosti. S tem lahko zavržemo tudi hipotezo številka pet (H5), saj šole v mestu Črnomelj 

ne ponujajo večje izbire glasbenih interesnih dejavnosti kot šole na podeželju v občini 

Črnomelj.  

Ustrezna izobrazba učiteljev za poučevanje glasbene interesne dejavnosti 

Ker je izobrazba danes ključnega pomena, smo od anketirancev želeli izvedeti, ali je njihova 

ustrezna. 7 (58,3 %) učiteljev ima ustrezno izobrazbo in 5 (41,7 %) učiteljev nima ustrezne 

izobrazbe.  

Tabela 15: Ustrezna izobrazba učiteljev za poučevanje glasbene interesne dejavnosti. 

 f % 

Da 7 58,3 

Ne 5 41,7 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 12: Ustrezna izobrazba učiteljev za poučevanje glasbenih interesnih dejavnosti. 

 

Izpopolnjevanje znanja na dodatnih izobraževanjih 

Zanimalo nas je tudi, ali anketiranci izpopolnjujejo svoje znanje za vodenje glasbenih 

interesnih dejavnosti. Star slovenski pregovor pravi, da učenje poteka celo življenje, zato s 

končanim šolanjem ne nehamo in niti ne smemo nehati z učenjem novih stvari. Tako je tudi 

da ne 
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pri interesnih dejavnosti, za katere obstaja veliko seminarjev in dodatnih izobraževanj, kjer 

učitelji lahko izpopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje. 

Tabela 16: Izpopolnjevanje znanja učiteljev na dodatnih izobraževanjih. 

 f % 

Da 9 75,0 

Ne 3 25,0 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 13: Izpopolnjevanje znanja učiteljev na dodatnih izobraževanjih. 

Večina učiteljev (75,0 %) svoje znanje izpopolnjuje na različnih seminarjih, zborovskih in 

zborovodskih šolah, študijskih skupinah, taborih in delavnicah. 

V hipotezi številka šest (H6) smo predpostavili, da ima večina učiteljev ustrezno izobrazbo za 

vodenje interesne dejavnosti in se še dodatno izobražuje. Hipotezo lahko potrdim, saj ima 

75,0 % učiteljev primerno izobrazbo za vodenje glasbene interesne dejavnosti in svoje znanje 

še izpopolnjuje. 

Pogostost obiskovanja dodatnih izobraževanj 

Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije (JSKD) organizira in deloma tudi financira 

seminarje. Seminarji se v večini pojavljajo vsaj enkrat na leto, posameznik pa se sam odloči, 

kako pogosto bo obiskoval seminarje. Anketiranci so odgovarjali, kako pogosto obiskujejo 

seminarje, kjer izpopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje. Na voljo so imeli štiri odgovore: 

nikoli, redko (enkrat na pet let ali manj), pogosto (na dve leti vsaj enkrat) in več kot enkrat 

letno.  

da 

ne 
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Tabela 17: Pogostost obiskovanja seminarjev. 

 f % 

Nikoli 0 0,0 

Redko 5 41,7 

Pogosto 7 58,3 

Več kot enkrat 

letno 

0 0,0 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 14: Pogostost obiskovanja seminarjev. 

Iz rezultatov sklepamo, da so vsi anketiranci že obiskali seminar za izpopolnjevanje 

glasbenega znanja. Dobra polovica ali 58,3 % anketirancev se seminarjev udeležuje pogosto, 

41,7 % anketiranih se seminarjev udeleži redko. Menimo, da je obiskovanje seminarjev vsaj 

na dve leti priporočljivo, saj takšna oblika izobraževanja ponuja različne novosti, ideje, 

literaturo in nova spoznanja. 

Financiranje dodatnih izobraževanj 

Obiskovanje seminarjev ni odvisno samo od želje posameznika, ampak tudi od tega, kdo 

omogoča financiranje seminarja.  

 

 

41,7% 

58,3% 

redko

pogosto
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Tabela 18: Financiranje seminarjev. 

 f % 

Šola 6 50,0 

Sam-a 2 16,7 

Drugo 4 33,3 

Skupaj 12 100,0 

 

  

Graf 15: Financiranje seminarjev. 

Štirje anketiranci so odgovorili, da jim udeležbo na seminarjih financira JSKD. Polovici (50,0 

%) anketiranih seminarje plača šola, kot dodatno izobraževanje, 2 (16,7 %) anketiranca si 

seminarje plačata sama. Menimo, da je ena izmed vlog šole tudi ta, da učiteljem omogoča 

dodatno izobraževanje in s tem prispeva h kakovostnejšemu delu interesnih dejavnosti. 

Spopadanje s finančnimi težavami, če le-te obstajajo 

Vsaka glasbena interesna dejavnost zahteva določeno materialno gradivo, bodisi je to notno 

gradivo, inštrumenti, uniforme. Učitelji se morajo truditi, da s čim manjšim finančnim 

vložkom učencem omogočijo potrebna materialna gradiva. V vprašalniku nas je zanimalo, ali 

se učitelji spopadajo s finančnimi težavami in kakšne so te težave. 

 

  

50,0% 
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33,3% 

šola

sam-a

drugo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Banovec; diplomsko delo 

66 
 

Tabela 19: Število učiteljev, ki se spopadajo s finančnimi težavami pri glasbenih interesnih 

dejavnostih. 

 f % 

Da 5 41,7 

Ne 7 58,3 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 16: Število učiteljev, ki se spopadajo s finančnimi težavami pri glasbenih interesnih 

dejavnostih. 

Učitelji v večini primerov nimajo problemov s financiranjem, kar pomeni, da jim šola 

zagotovi dovolj sredstev za uspešno izvajanje dejavnosti. Učitelji, ki so odgovorili, da se 

spopadajo s finančnimi težavami, so kot vzroke za pomanjkanje finančnih sredstev za nakup 

inštrumentov, folklornih kostumov, zelo varčno morajo ravnati pri nakupu notnega gradiva, 

plačilu korepetitorja. Velik finančni zalogaj predstavljajo tudi avtobusni prevozi, ki 

nastopajočim omogočajo, da se odpeljejo na nastope v oddaljene kraje. Visoke cene 

avtobusnih prevozov so velikokrat odločilni faktor v izbiri kraja in pogostosti nastopanja, kar  

je v veliko škodo učencev, saj smo v raziskavi ugotovili, da jim nastopi pomenijo veliko 

motivacijsko sredstvo. 

V teoretičnem delu smo zapisali, da je financiranje interesnih dejavnosti zagotovljeno iz 

sredstev državnega proračuna, za večje število ur pa finančna sredstva prispeva tudi občina 

kot ustanoviteljica šole. Del finančnih težav bi lahko rešili tudi tako, da bi starši učenca 

prispevali določeno vsoto denarja in tako pomagali omiliti stroške. Vendar občina Črnomelj 

da 

ne 
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leži v zelo slabo gospodarsko razviti pokrajini, Beli krajini, bremeni jo velika brezposelnost in 

nizke delavske plače, zato morajo starši otrok zelo paziti, da z denarjem ravnajo varčno. Šola 

mora nekaterim učencem celo finančno pomagati pri nakupu potrebščin in udeležitvi šolskih 

izletov, zato bi bilo tem učencem praktično onemogočeno obiskovanje dejavnosti, če bi bila ta 

plačljiva. Zanimalo nas je, koliko učiteljev meni, da bi bil obisk pri glasbenih interesnih 

dejavnostih manjši, če bi bila le-ta plačljiva.  

Tabela 20: Število učiteljev, ki meni, da bi glasbeno interesno dejavnost obiskovalo manj 

učencev, če bi bila plačljiva. 

 f % 

Da 10 83,3 

Ne 2 16,7 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 17: Delež učiteljev, ki meni, da bi glasbeno interesno dejavnost obiskovalo manj 

učencev, če bi bila plačljiva. 

Zelo velik delež učiteljev (83,3 %) je mnenja, da bi glasbeno interesno dejavnost obiskovalo 

manj učencev, če bi bila plačljiva, in le 2 (16,7 %) učitelja menita, da število učencev ni 

odvisno od plačljivosti dejavnosti. 

 

 

 

da 

ne 
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Motivacijski dejavniki za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti po mnenju 

učiteljev mentorjev 

V naslednjem vprašanju smo anketirane učitelje spraševali po mnenju, kaj najbolj motivira 

učence za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti. Tako kot učenci so tudi učitelji 

obkrožili dva odgovora. 

Tabela 21: Motivacijski dejavniki po mnenju učiteljev 

Motivacijski dejavnik f % 

Zanimiv program 7 29,2 

Kvaliteten program 0 0,0 

Družabno okolje 8 33,3 

Učitelj/-ica 2 8,3 

Nastopi 4 16,7 

Priznanje za udejstvovanje 0 0,0 

Ljubezen do glasbe 2 8,3 

Drugo 1 4,2 

Skupaj 24 100,0 

 

 

Graf 18: Motivacijski dejavniki po mnenju učiteljev. 

Kljub temu, da so učenci in učitelji odgovarjali na isto vprašanje, se njihovi rezultati 

razlikujejo. Učitelji mentorji so na prvo mesto motivacijskega dejavnika s 33,3 % postavili 

29,2% 

33,3% 

8,3% 

16,7% 
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družabno okolje, medtem ko so ta dejavnik učenci postavili na tretje mesto. Na drugem mestu 

je za učitelje pomemben motivacijski dejavnik zanimiv program dejavnosti z 29,2 %. Učenci 

so ta dejavnik postavili na četrto mesto. Učencem največji motivacijski dejavnik (nastopi) se 

je na lestvici učiteljev pojavil na tretjem mestu s 16,7 %. Zelo blizu sta si odgovora, da je 

motivacijski dejavnik tudi učitelj ali učiteljica, saj ga anketirani učitelji z 8,3 % uvrščajo na 

četrto mesto, učenci  na peto. Učitelji menijo, da ljubezen do glasbe učencem pri tej starosti še 

ni velika motivacija, saj se jih je za ta odgovor odločilo le 8,3 %, medtem ko ga učenci 

uvrščajo na visoko drugo mesto. Pri tem odgovoru lahko opazimo, da je notranja motivacija 

pri učencih prisotna, vendar se učitelji tega ne zavedajo, saj so mnenja, da so učenci v veliki 

meri motivirani od zunanjih dejavnikov. Pod možen odgovor »drugo« je ena izmed 

anketiranih učiteljic navedla, da je motivacijski dejavnik dodatna ocena pri pouku glasbene 

vzgoje. S tem odgovorom se strinjamo le deloma, saj se učenci zavedajo, da jim ena ocena 

bistveno ne spremeni končnega zaključka ocene predmeta, zato se ta odgovor ne pojavi 

pogosto pri anketiranih učencih. Učitelji mentorji menijo, da kvaliteten program in priznanje 

za vsakoletno udejstvovanje ne pripomoreta k motivaciji. Podobno menijo tudi učenci, saj se 

ta odgovor pri njih pojavlja z nizkim deležem. 

Motivacijski dejavniki, ki jih pri vodenju glasbene interesne dejavnosti 

uporabljajo učitelji  

Način, kako pritegniti pozornost učencev in dvigniti motivacijo, je v veliki meri v rokah 

učiteljev mentorjev. V anketnem vprašalniku so učitelji mentorji odgovarjali, kakšna 

motivacijska sredstva uporabljajo za resno delo in redno obiskovanje glasbene interesne 

dejavnosti. Tudi pri tem vprašanju so se morali odločiti za dva odgovora. 

Tabela 22: Motivacijski dejavniki, ki jih uporabljajo učitelji. 

 f % 

Skladbe, ki so učencem blizu 11 45,8 

Učenci sami predlagajo skladbe 6 25,0 

Izlet 1 4,2 

Znakovna označitev in pohvala 2 8,3 

Drugo 4 16,7 

Skupaj 24 100,0 
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Graf 19: Motivacijski dejavniki, ki jih uporabljajo učitelji. 

Po rezultatih sodeč lahko trdimo, da učitelji mentorji upoštevajo želje učencev in jim ponujajo 

skladbe, ki so jim blizu, jih poznajo in jih radi izvajajo. Učitelji učencem prisluhnejo in jim 

ponudijo možnost, da sami izberejo kakšno skladbo, ki  mora biti primerna njihovi starosti in 

razvojni stopnji. Potrjujemo hipotezo številka sedem (H7), v kateri predpostavljamo, da 

učitelji učence motivirajo z dobro izbranim glasbenim programom; kvalitetne skladbe, ki so 

primerne učenčevi starosti in razvojni stopnji. Izlet ob koncu šolskega leta za redno 

sodelujoče učence organizira le ena učiteljica, ki meni, da je to velika motivacija učencem, saj 

se takrat počutijo pomembnejše od ostalih in imajo občutek, da so si s svojim delom prislužili 

to nagrado. Znakovna označitev prisotnosti na glasbeni interesni dejavnosti kot motivacija 

deluje na razredni stopnji, na predmetni stopnji izgubi svojo vrednost, saj učenci velikokrat 

izostanejo od dejavnosti zaradi drugih šoloobveznih dejavnosti. Poleg podanih možnih 

odgovorov je ena izmed anketiranih učiteljic zapisala, da za resno delo učence zadnjih pet 

minut dejavnosti nagradi z gledanjem risanega filma, spet druga omogoča učencem veliko 

gibanja, saj so tako veliko bolj uspešni pri delu. Zelo pomembno je tudi, da učitelj učencem 

dejavnost naredi zanimivo, primerno njihovi razvojni stopnji in delo organizira skozi igro. Še 

posebej je to pomembno v prvi triadi šolanja.  

Viri za črpanje novih idej 

Učitelj mentor glasbene interesne dejavnosti mora imeti veliko zanimivih idej, da naredi delo 

učencem zanimivo, primerno in motivacijsko spodbudno. Velikokrat do dobrih idej pridemo 

45,8% 

25,0% 

4,2% 

8,3% 

16,7% 
skladbe, ki so učencem
blizu

učenci sami predlagajo
skladbe

izlet

znakovna označitev in
pohvala

drugo



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katja Banovec; diplomsko delo 

71 
 

ob branju različne literature. Anketirane učitelje sem povprašala, kakšne literature se 

poslužujejo za črpanje idej in znanja.  

Tabela 23: Viri od koder učitelji črpajo ideje. 

Vir za ideje % 

knjige 32,3 

internet 16,1 

glasbeni sodelavci 25,8 

osebni arhiv 16,1 

drugo 9,7 

 

  

Graf 20: Delež virov od koder učitelji črpajo ideje. 

Najpogosteje učitelji prebirajo knjige in iz njih črpajo ideje. Pri tem so jim v pomoč dobro 

založene knjižnice z glasbenimi gradivi. Veliko idej in gradiva si izmenjajo z drugimi, bodisi 

s sodelavci, prijatelji ali zgolj znanci. V času dolgoletne prakse in poučevanja ter vodenja 

interesne dejavnosti se veliko idej rodi pri mentorjih samih. To še zlasti velja za mentorje 

folklornega krožka, ki si morajo plesno in igralsko koreografijo sestaviti sami. V veliko 

pomoč so nam danes spletni viri, ki znajo biti bogata zakladnica literature in idej. Pri njihovi 

uporabi moramo biti pazljivi, saj je potrebno znati izluščiti zares dobro literaturo in jo včasih 

preveriti pri različnih strokovnjakih. Nekaj učiteljev (9,7 %), predvsem mentorji 

tamburaškega krožka, posegajo po literaturi v hrvaškem in srbskem jeziku.  
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Sodelovanje na šolskih prireditvah 

Učenci in mentorji glasbenih interesnih dejavnosti velikokrat popestrijo prireditve na šoli. 

Šolske prireditve so izjemna priložnost, da se učenci lahko predstavijo sošolcem, sodelavcem 

in tudi staršem. Velikokrat glasbene sestave iz osnovnih šol povabijo tudi na kakšno občinsko 

ali krajevno prireditev.  

Tabela 24: Sodelovanje na šolskih prireditvah. 

 f % 

Da 11 91,7 

Ne 1 8,3 

Skupaj 12 100,0 

 

 

Graf 21: Sodelovanje na šolskih prireditvah. 

 

Tabela 25: Sodelovanje na zunajšolskih prireditvah. 

 f % 

da 10 83,3 

ne 2 16,7 

Skupaj 12 100,0 

 

da 

ne 
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Graf 22: Sodelovanje na zunajšolskih prireditvah. 

Kar 11 učiteljev mentorjev (91,7 %) glasbenih interesnih dejavnosti svoje delo predstavlja na 

šolskih prireditvah, le en učitelj, (8,3 %), na takšnih prireditvah ne sodeluje, medtem ko na 

prireditvah izven šole sodeluje 10 učiteljev (83,3 %), kjer svoje delo in rezultate predstavi 

širšemu občinstvu. Le dva učitelja mentorja (16,7 %) tega ne počneta.  

V hipotezi številka osem (H8) smo predpostavili, da učenci in njihovi mentorji delo in  

rezultate predstavljajo na nastopih ter prireditvah na šoli in izven nje. Hipotezo lahko 

potrdimo le delno, saj v večini učitelji mentorji z glasbeno interesno dejavnostjo, ki jo vodijo, 

sodelujejo na šolskih in zunajšolskih prireditvah, le majhen delež učiteljev tega ne počne. 

Menimo, da bi se lahko vsaka glasbena interesna dejavnost predstavila na šolskih prireditvah, 

saj učencem samim to veliko pomeni, ker radi pokažejo rezultate svojega dela v javnosti. 

Zunanja pomoč učiteljem mentorjem 

Mentorji glasbenih interesnih dejavnostih velikokrat potrebujejo dodatno pomoč, bodisi 

pomoč korepetitorja na nastopih, spremljevalnega učitelja ali zgolj nekoga, da se k njemu 

lahko zatečejo po nasvete za delo. V vprašalniku nas je zanimalo, koliko učiteljev mentorjev 

posega po zunanji pomoči.  

Tabela 26: Zunanja pomoč učiteljem mentorjem. 

 f % 

da 6 50,0 

ne 6 50,0 

Skupna vsota 12 100,0 

 

da 

ne 
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Graf 23: Zunanja pomoč učiteljem mentorjem. 

Iz rezultatov je razvidno, da točno polovica učiteljev (6) išče dodatno pomoč. Največkrat 

potrebujejo pomoč korepetitorja – pianista. Pri številčnejših zborih mentorji prosijo za 

dodatno spremstvo odrasle osebe na pevske revije. Ena anketiranka je zapisala, da se 

velikokrat posvetuje s strokovno ocenjevalko pevskih zborov in učiteljico solopetja iz 

glasbene šole. Prav tako je mentorica folklornega krožka zapisala, da za večje in 

pomembnejše nastope prosi društvo za izposojo folklornih kostumov, saj si le-teh zaradi 

primanjkljaja finančnih sredstev ne morejo privoščiti vsi.  

Možnosti nadaljevanja glasbene interesne dejavnosti po končani osnovni šoli 

Učenci po končanem osnovnem šolanju velikokrat tudi prenehajo z glasbenimi interesnimi 

dejavnostmi, saj te v srednjih šolah niso tako zelo zastopane in številčne. Pridobljeno znanje 

si sicer še vedno lahko nadgrajujejo in dopolnjujejo v različnih kulturnih društvih, kot so 

pevska, folklorna, tamburaška, plesna društva ...  

Hipoteza številka devet (H9), v kateri smo predvidevali, da se učenci po končani osnovni šoli 

lahko vključijo v različna kulturna društva, kjer nadaljujejo in nadgrajujejo znanje, ki so si ga 

pridobili pri glasbeni interesni dejavnosti. Hipotezo potrdimo, saj je vsak anketirani učitelj 

odgovoril, da imajo v njihovem kraju ali okolici na voljo veliko različnih kulturnih društev, ki 

so uspešna na svojem področju in primerna za nadaljevanje glasbene interesne dejavnosti. 

Poleg društev so omenili še glasbeno šolo, kjer pod strokovnim nadzorom učenci  

nadgrajujejo glasbeno znanje.  

 

da ne 
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Odnos učencev do glasbenih interesnih dejavnosti 

Ob koncu anketnega vprašalnika smo učitelje mentorje povprašali, kaj menijo, glede na to, da 

so glasbene interesne dejavnosti relativno visoko obiskane, o samem odnosu učencev do 

glasbenih interesnih dejavnosti.  

Učitelji so menili:  

 učenci zelo radi obiskujejo glasbene krožke in so dobro motivirani, 

 učenci nimajo negativnega odnosa do petja in glasbe, 

 učenci niso dovolj notranje motivirani, ves čas potrebujejo  motivacijo in 

spodbudo. 

 

Učitelji so podali tudi nekaj težav, s katerimi se srečujejo: 

 težavo predstavljajo učenci, ki nimajo resnega pristopa do petja, 

 odločanje staršev o obiskovanju interesnih dejavnostih in neupoštevanje interesa in 

sposobnosti otroka, 

 težave pri koncentraciji, 

 izbor pesmi – učenci bi peli samo zabavne pesmi. 

 

Želje po izvajanju nove glasbene interesne dejavnosti na šoli 

Osnovne šole v občini Črnomelj imajo dobro zastopane glasbene interesne dejavnosti, vendar 

še vedno lahko najdemo kakšno dodatno dejavnost, ki bi se na šoli izvajala.  

Tabela 27: Želje po izvajanju nove glasbene interesne dejavnosti na šoli. 

 f % 

Da 7 58,3 

Ne 5 41,7 

Skupna vsota 12 100,0 
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Graf 24: Želje po izvajanju nove glasbene interesne dejavnosti na šoli. 

Več kot polovica anketiranih učiteljev (58,3 %) si želi še kakšne glasbene interesne 

dejavnosti. Največ učiteljev si želi možnosti za izvajanje Orffovega inštrumentarija, dva 

učitelja sta navedla, da si želita folklornega krožka, ki bi bil namenjen zadnji triadi. Izrazili so 

tudi željo po plesnem krožku. Za izvedbo želenih dejavnosti primanjkuje finančnih sredstev in 

primernega kadra za učenje teh dejavnosti. 

 

da 

ne 
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10 SKLEP 

Vsebine glasbene vzgoje so zapisane v učnem načrtu za glasbeno vzgojo, ki mu učitelj mora 

slediti, medtem ko so vsebine interesnih dejavnosti zapisane v letnem delovnem načrtu 

osnovne šole in se od šole do šole razlikujejo. Šola ima veliko vlogo pri tem, kaj in koliko bo 

učencem ponudila ter v kakšni obliki. Zavedati se mora, da otroku omogoči doživljanje glasbe 

ob aktivnem sodelovanju. Otroke naj skuša na neprisiljen način sistematično usposabljati za 

vse glasbene dejavnosti in v ta namen razvijati pazljivo poslušanje glasbe, glasbeno 

pomnjenje, razvijanje čuta za ritem in melodični posluh. 

Raziskava v diplomskem delu je bila narejena s pomočjo dveh anketnih vprašalnikov, in sicer 

anketnega vprašalnika za učence, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti, in anketnega 

vprašalnika za učitelje, ki glasbene interesne dejavnosti vodijo. Anketni vprašalnik je rešilo 

240 učencev in 12 učiteljev. Tako velik vzorec nam poda dokaj realne podatke glede dela in 

položaja glasbenih interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj.  

Pred začetkom raziskave smo si zastavili devet hipotez. Pet hipotez smo v celoti potrdili, dve 

hipotezi smo potrdili le delno, saj se rezultati niso popolnoma ujemali s postavljeno hipotezo. 

Hipotezo številka devet smo zavrgli, ker na izbor glasbenih interesnih dejavnosti ne vpliva 

dejstvo, ali se šola nahaja v mestu ali na podeželju.  

Po prebrani literaturi in opravljeni raziskavi lahko podamo nekaj zaključkov. Najbolj 

obiskana glasbena interesna dejavnost je pevski zbor. Ta dejavnost je zastopana na vseh petih 

matičnih osnovnih šolah v občini Črnomelj. Med prvim (30,8 %), drugim (38,8 %) in tretjim 

(30,4 %) triletjem ni opaziti velike razlike pri številu obiskanosti. Res je, da je najmanj 

številčno tretje triletje, vendar se samo število učencev, ki obiskujejo glasbene interesne 

dejavnosti, ne spremeni veliko. Poleg otroškega in mladinskega pevskega zbora, šole ponujajo 

učencem še folklorni krožek, Orffov inštrumentarij, tamburaški krožek in ljudsko petje. 

Učenci se za obiskovanje glasbenih interesnih dejavnosti najpogosteje odločajo sami (59,2 

%), vendar imajo še vedno velik vpliv na njih prijatelji (13,3 %) in starši (16,3 %). Največji 

motivacijski dejavnik pri učencih so nastopi (27,5 %) in ljubezen do glasbe (24,0 %). V 

teoretičnem delu lahko preberemo načela interesnih dejavnosti. Z opravljeno raziskavo 

potrdimo, da se učenci udeležujejo interesnih dejavnosti v skladu z načeli interesnih 

dejavnosti. Po končanem osnovnem šolanju imajo učenci možnost nadaljevanja z dejavnostjo 
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v različnih kulturnih društvih ali v glasbeni šoli. Željo po nadaljevanju obiskovanja glasbene 

interesne dejavnosti je izrazilo 52,1 % učencev, kar je velika spodbuda za kulturna društva.  

Interesna dejavnost je uspešna tudi takrat, ko učitelj mentor svoje delo opravlja vestno in z 

veseljem. V raziskavi smo ugotovili, da glasbene interesne dejavnosti poučujejo učitelji 

glasbene vzgoje, razredni učitelji in tudi vzgojiteljica. Število let vodenja glasbene interesne 

dejavnosti pri večini učiteljev sovpada z leti delovne dobe. Učitelji se odločajo za vodenje 

interesne dejavnosti zaradi veselja do glasbe, službene obveznosti in veselja do opravljanja 

tega dela. Ustrezno znanje in izobrazba sta eden od pomembnih dejavnikov za vodenje 

interesnih dejavnosti. Na osnovnih šolah v občini Črnomelj ima 58,3 % učiteljev ustrezno 

izobrazbo za vodenje glasbene interesne dejavnosti in kar 41,7 % učiteljev ustrezne izobrazbe 

nima. Vendar imajo ti učitelji veliko veselja, znanja in idej za vodenje določene interesne 

dejavnosti in zaradi primanjkovanja kadra ter ustreznega števila delovnih ur na teden 

odgovorno vodijo glasbeno interesno dejavnost. 75,0 % učiteljev si še izpopolnjuje svoje 

znanje na različnih seminarjih in taborih, katere jim v večini (50,0 %) plača šola. Učitelji 

menijo, da učence za obiskovanje interesnih dejavnosti najbolj motivira družabno okolje in 

zanimiv program, zato za motiviranje učencev tudi sami uporabljajo skladbe, ki so učencem 

blizu, kljub temu so še vedno primerne njihovim zmožnostim. Učitelji nove ideje in dodatna 

znanja najpogosteje poiščejo v knjižni obliki (32,3 %) in pri glasbenih sodelavcih (25,8 %). 

Nove ideje in rezultate dela največkrat predstavljajo na šolskih prireditvah, revijah in drugih 

kulturnih prireditvah izven šole. Učitelji mentorji glasbenih interesnih dejavnosti menijo, da 

imajo učenci pozitiven in spodbuden odnos do dejavnosti, radi se jih udeležujejo, še rajši  

pokažejo svoje delo z uspešno izvedenim nastopom.  

Raziskava je zajela skoraj vse učence, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti na osnovnih 

šolah v občini Črnomelj, tako da lahko rečemo, da so pridobljeni podatki relevantni. 

Pomanjkljivost, ki bi jo pri ponovni izvedbi raziskave odpravili, je, da bi anketirali tudi vse 

učence prvih in drugih razredov, ki obiskujejo glasbene interesne dejavnosti. Zanimivo bi bilo 

opraviti raziskavo za interesne dejavnosti drugih področij (šport, likovna umetnost, dramska 

igra …). S tem bi dobili vpogled, kako pomembne so določene interesne dejavnosti, ali je spol 

odvisen od obiskovanja interesne dejavnosti in kaj je tisto, kar učence motivira za obiskovanje 

interesnih dejavnosti iz različnih področij. To je samo ena od idej, ki bi jo lahko še opravili za 

raziskovanje na področju interesnih dejavnosti na osnovnih šolah v občini Črnomelj. Da se ne 

bi osredinili samo na občino Črnomelj, bi bilo dobro zajeti področje celotne Bele krajine in 

stanje interesnih dejavnosti na vseh belokranjskih osnovnih šolah. Te podatke bi lahko 
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primerjali z ostalimi podatki iz celotne Slovenije. Menim, da bi s tem dobili vpogled, ali so 

belokranjski učenci prikrajšani za obiskovanje določenih glasbenih interesnih dejavnosti od 

ostalih učencev po Sloveniji ali imajo, nasprotno, celo kakšne prednosti pred ostalimi. 

Zaključujemo z mislijo Veljka Trohe, ki se je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjal 

z raziskovanjem interesnih dejavnosti. »Osnovna šola z interesnimi dejavnostmi prerašča 

tradicionalno dejavnost, ki je bila sprva osredotočena predvsem na pouk. Tako postaja 

ustanova, ki bo bliže življenju in delu kraja, v katerem deluje, postaja pa tudi okolje, ki bo v 

večji meri zadovoljevalo tudi sedanje potrebe otrok. S tem pridobiva značilnosti, ki jo 

označujejo kot šolo, ki je vzgojno, kulturno, tehnično in športno središče neposrednega 

družbenega okolja.« (Troha, 1085, str. 28) 
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12 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

Sem Katja Banovec, absolventka Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

svojem diplomskem delu raziskujem glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini 

Črnomelj. Pozorno preberi vprašanja in nanje iskreno odgovori. Anketni vprašalnik je 

anonimen, rezultate bom uporabila izključno v namen raziskave. Že vnaprej se ti zahvaljujem 

za odgovore. 

1. Spol: (obkroži)                              M              Ž 

2. Kateri razred obiskuješ? (napiši) ___________________ 

3. Katere glasbene interesne dejavnosti obiskuješ? (obkroži) 

a) otroški pevski zbor 

b) mladinski pevski zbor 

c) vokalno petje – ljudsko petje 

č)  tamburaški krožek 

d) Orffov instrumentarij 

e) folklora 

f) drugo (napiši): ______________________________________ 

4. Kdo te je navdušil za obiskovanje glasbene interesne dejavnosti? (obkroži) 

a) sam-a sem se navdušil-a 

b) prijatelji 

c) starši 

d) učitelj/-ica 

e) drugo (napiši) ________________________________________ 

5. Kaj te najbolj motivira, da obiskuješ posamezno glasbeno interesno dejavnost? 

(obkroži dva (2) odgovora) 

a) zanimiv program dejavnosti 

b) kvaliteten program dejavnosti 

c) družabno okolje 

č)   nastopi 

d) priznanje za vsakoletno udejstvovanje v dejavnosti ob zaključku osnovnega 

šolanja 
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e) ljubezen do glasbe 

f) učitelj/-ica 

g) drugo (napiši) ________________________________________________ 

6. Kolikokrat tedensko obiskuješ posamezno glasbeno interesno dejavnost? 

a) otroški pevski zbor ___________ 

b) mladinski pevski zbor ___________ 

c) vokalno petje – ljudsko petje _________ 

č)   tamburaški krožek ____________ 

d) Orffov instrumentarij _____________ 

e) folklora _____________ 

f) drugo (napiši): _________________________ 

7. Kaj ti je pri glasbeni interesni dejavnosti, ki jo obiskuješ, najbolj in kaj najmanj 

všeč? (napiši) 

Najbolj všeč mi je ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Najmanj všeč mi je ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Bi želel/-a pri glasbeni interesni dejavnosti, ki jo obiskuješ, kaj spremeniti? 

(napiši)________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Obiskuješ katero glasbeno dejavnost tudi izven šole (npr. glasbena šola)? (obkroži) 

DA      NE 

Če si odgovoril/-a z DA, napiši katero. 

____________________________________________________________ 

10. Po končani osnovni šoli bi želel/-a nadaljevati z glasbeno interesno dejavnostjo v 

kulturnih društvih? (obkroži) 

 DA    NE 

Če si na vprašanje odgovoril/-a z DA, napiši, kje oz. v katerem društvu bi z 

dejavnostjo želel/-a nadaljevati. 

_____________________________________________________________ 

Hvala za sodelovanje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Pozdravljeni, 

sem Katja Banovec, absolventka Razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

svojem diplomskem delu raziskujem glasbene interesne dejavnosti na osnovnih šolah v občini 

Črnomelj. Prosim Vas, da si vzamete nekaj časa in iskreno odgovorite na anketna vprašanja. S 

tem mi boste pomagali k uspešnemu zaključku diplomskega dela in posledično 

univerzitetnega izobraževanja.  

Anketni vprašalnik je anonimen in rezultate bom uporabila izključno v namen raziskave pri 

diplomskem delu.  

1. Obkrožite: 

Spol:                              M              Ž 

2. Obkrožite: 

a) sem razredni/a učitelj-ica 

b) sem predmetni/a učitelj-ica 

c) drugo: _______________________ 

3. Obkrožite, koliko let delovne dobe imate: 

a) 5 let ali manj 

b) 6 – 10 let 

c) 11 – 15 let 

d) 16 – 20 let 

e) več kot 20 let 

4. Obkrožite, katere glasbene interesne dejavnosti poučujete: 

a) otroški pevski zbor 

b) mladinski pevski zbor 

c) vokalno petje – ljudsko petje 

d) tamburaški krožek 

e) Orffov instrumentarij 

f) folklora 

g) drugo (napiši): ______________________________________ 

5. Koliko let že poučujete glasbeno interesno dejavnost? (če poučujete več glasbenih 

interesnih dejavnosti, zapišite za vsako posebej) 

_____________________________________________________________________ 

6. Zakaj ste se odločili za vodenje ravno te glasbene interesne dejavnosti? 

_____________________________________________________________________ 
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7. Imate ustrezno izobrazbo za poučevanje glasbene interesne dejavnosti? 

DA       NE 

8. Izpopolnjujete svoje znanje za vodenje glasbenih interesnih dejavnosti na 

seminarjih?   DA     NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, na katerih seminarjih se izpopolnjujete? 

____________________________________________________________________ 

9. Kako pogosto obiskujete seminarje? (odgovorite, če ste na osmo vprašanje 

odgovorili pritrdilno) 

a) nikoli 

b) redko (1x na pet let ali manj) 

c) pogosto (na dve leti vsaj enkrat) 

d) več kot 1x letno 

10. Kdo vam financira udeležbo na seminarjih?  

a) šola 

b) sam-a 

c) drugo: _____________________________________________ 

11. Se pri vodenju glasbenih interesnih dejavnosti srečujete z morebitnimi 

finančnimi težavami?   DA    NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, kakšne so te težave? 

_____________________________________________________________________ 

12. Menite, da bi glasbeno interesno dejavnost obiskovalo manj učencev, če bi bila le-

ta plačljiva?   DA    NE 

13. Kaj po vašem mnenju najbolj motivira učence za obiskovanje glasbenih 

interesnih dejavnosti? 

a) zanimiv program dejavnosti 

b) kvaliteten program dejavnosti 

c) prijatelji  

č)   učitelj 

d) nastopi 

e) priznanje za vsakoletno udejstvovanje v dejavnosti ob zaključku osnovnega šolanja 

f) ljubezen do glasbe 

g) drugo (napišite) ________________________________________________ 
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14. Kakšno motivacijo uporabljate, da motivirate učence za resno delo in redno 

obiskovanje glasbene interesne dejavnosti? 

a) skladbe, ki so učencem blizu 

b) možnost, da lahko sami predlagajo skladbe 

c) izlet ob koncu šolskega leta za redno sodelujoče 

d) znakovna označitev prisotnih na interesni dejavnosti 

e) drugo: ____________________________________________________________ 

15. Kje dobite literaturo iz katere črpate ideje, ki jih uporabite pri glasbeni interesni 

dejavnosti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Kje si lahko učenci nadgrajujejo znanje, ki so ga pridobili pri glasbeni interesni 

dejavnosti, po končani osnovni šoli? 

_____________________________________________________________________ 

17. Ali z glasbeno interesno dejavnostjo,  ki jo poučujete, sodelujete na šolskih 

prireditvah?   DA    NE 

18. Sodelujete še na kakšnih prireditvah izven šole?   DA    NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, na katerih prireditvah sodelujete? 

____________________________________________________________________ 

19. Imate za izvajanje glasbene interesne dejavnosti kakšno zunanjo pomoč?         

DA  NE 

Če ste odgovorili pritrdilno, za kakšno pomoč gre? 

____________________________________________________________________ 

20. Kaj menite o odnosu učencev do glasbenih interesnih dejavnosti na šoli? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

21. Bi želeli, da se bi izvajala še kakšna glasbena interesna dejavnost na šoli?  

DA    NE 

      Če ste odgovorili pritrdilno, za katero glasbeno interesno dejavnost si želite, da bi se 

še izvajala na šoli? 

_____________________________________________________________________ 

 

Hvala za sodelovanje. 


