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IZVLEČEK

Osnovnošolsko zborovstvo v Spodnji Savinjski dolini v šolskem letu 2017/2018 skozi
oči mentorjev
Magistrska naloga proučuje pevski zbor, najbolj obiskano osnovnošolsko interesno
dejavnost. Reprezentativni vzorec raziskovanja je bilo osem osnovnih šol Spodnje
Savinjske doline: I. osnovna šola Žalec, Osnovna šola Petrovče, Osnovna šola Griže,
Osnovna šola Braslovče, Osnovna šola Polzela, Osnovna šola Prebold, Osnovna šola
Vransko-Tabor in Osnovna šola Šempeter. S pomočjo anketnega vprašalnika so
pridobljeni kvalitativni in kvantitativni podatki o delovanju vokalnih zasedb na
omenjenih osnovnih šolah, pridobljene so osebne in strokovne informacije o
mentoricah, njihovem načinu dela, prioritetah, udejstvovanju in dosežkih na različnih
ravneh.
Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da na osnovnošolsko zborovstvo vplivajo zlasti
naslednji parametri: število učencev na šoli, organiziranost šolskega dela in šolske
logistike,

naklonjenost

vodstva,

karizma,

strokovnost

in

izkušnje

mentorja,

zainteresiranost otrok, naklonjenost ožjega in širšega okolja, spodbuda in naklonjenost
ostalih strokovnih sodelavcev na šoli in staršev ter finančna podpora nadstandardnih
programov, kot so intenzivne vaje, samostojni koncerti, pevske uniforme in
multimedija.
Ključne besede: osnovnošolsko zborovstvo, mentor zbora, repertoar, pevska vaja,
udejstvovanja pevskega zbora
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ABSTRACT

Choirs in the Primary Schools of Lower Savinja valley in the year 2017/2018 from a
Perspective of the Mentors
In my master’s degree I studied the most visited primary school’s interest activity – the
choir. Representative pattern of my research were eight primary schools of Spodnja
Savinjska valley: 1st Primary School Žalec, Primary School Petrovče, Primary School
Griže, Primary School Braslovče, Primary School Polzela, Primary School Prebold,
Primary School Vransko-Tabor and Primary School Šempeter. A quality and quantity
state of vocal casts and different choirs at previously mentioned primary schools was
made with the help of a questionnaire. I was able to see personal and professional
images of mentors, their ways of work, priorities, participations and accomplishments in
different levels. Based on my research I came to conclusion that the following
parameters have a great influence on primary school’s choralism: the number of learners
at school, the organisation of school work, learner’s infrastructure, affection of
management, charisma, professional competence and experiences of a mentor,
children’s interest, affection of narrower and wider environment, encouragement and
affection of other professional co-workers at school and parents, and also financial
support of the first rate programmes like intensive singing exercises, independent
concerts, singing uniforms, multimedia and others.
Key words: primary school choralism, mentor of a choir, repertoire, singing rehearsal,
participation of the choir
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1. UVOD
Izhodišče magistrske naloge je trditev, da je zborovsko petje najbolj razširjena oblika
ljubiteljske dejavnosti v Sloveniji. To pa ni zgolj naključje, saj zborovsko petje daje
najrazličnejše priložnosti doživljanja glasbe tudi neizobraženim pevcem. Čeprav si vsak
zborovodja želi pevce z osnovnim glasbenim znanjem, lahko z močno motiviranimi
pevci prikliče vilinske glasove tudi pri najzahtevnejših ljudskih in klasičnih zborovskih
delih. Pomembno je, da se glasbeno opismenjevanje zborovskega petja začne čim prej,
že v osnovni šoli, saj so takrat otroci najbolj dovzetni iskalci znanja.
Človeka poleg razumske inteligence krasi tudi čustvena, skupek zaznave obeh z bogato
dedno zasnovo pa človeku daje učinkovito izhodišče za tkanje socialnih vezi. Če otroka
že od mladosti navajamo na poslušanje, na slišanje prečudovitega sveta zvokov, bo od
individualnega pevca prešel k druženju in postal član petja v komornih zasedbah in
zborih.
Petje kot kulturna dejavnost navdušuje že od začetka človeštva. Ljudje doma in po svetu
se ukvarjajo s petjem v najrazličnejših pevskih zasedbah. V domačem okolju jih veliko
sodeluje pri zborovskem petju, ki ima korenine v slovenskem ljudskem petju, to pa je
bilo vedno vezano na življenje, verovanje in različne ljudske običaje. Tudi v Spodnji
Savinjski dolini sledimo temu.
Že sama družina kot osnovna celica socializacije otroku predstavi petje kot glasbeno,
človeško vrednoto, ki daje življenju kakovost. Petje v zborovskih ali drugih pevskih
zasedbah ima moč združevanja, kar se kaže že v vrtcu in v osnovni šoli ter tako že v
rani mladosti navaja na združevanje in spodbujanje skupinskega dela, kar dokazujejo
najrazličnejše vokalne zasedbe in zbori v Spodnji Savinjski dolini.
Zborovsko petje ima bogat, učinkovit in trajen vpliv na celostni razvoj posameznika.
Tega se v naši dolini močno zavedamo, saj negujemo vokalno zborovsko petje od vrtca
pa vse do tretjega življenjskega obdobja. Glede na močan vpliv glasbene pedagoginje v
osnovni šoli in na kasnejše izkušnje, ki so me zaznamovale z zborovsko dejavnostjo,
sem se odločila, da bo predmet mojega raziskovanja prav osnovnošolsko zborovstvo.
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Prepričana sem, da lahko otroci v osnovnošolskih pevskih zborih na lahek, zanimiv in
mehak način s petjem premagajo težave pri oblikovanju samopodobe, pri odpravljanju
treme, pri pridobivanju koncentracije, pri pomnenju in motivaciji. Osnovnošolski pevci
ne pridobivajo zgolj celostnega glasbenega znanja, ampak si uspešno razvijajo tudi
veščine, kot so: slušna pozornost, kontrola jakosti in barve glasu, osebno formativno
spremljanje, fleksibilna zmožnost pomnenja, lastna koncentracija, doslednost pri delu.
Vse to pa je v največji meri pod taktirko zborovodje, ki s svojo strokovnostjo in
osebnostjo osnovnošolskega pevca oblikuje v predanega pevca za vse življenje.
1.1 Cilj magistrske naloge
Cilj magistrske naloge bo raziskati kvaliteto in kvantiteto osnovnošolskega zborovskega
delovanja Spodnje Savinjske doline v šolskem letu 2017/2018 skozi gledišče glasbenih
pedagoginj.
Zanimajo nas osnovne demografske informacije o posameznih osnovnošolskih zborih
Spodnje Savinjske doline in njihovo delovanje: repertoar, udejstvovanja na prireditvah,
nastopih, koncertih, tekmovanjih in revijah, njihovi dosežki ter nadaljnja vizija. Z
drugimi besedami, zanimajo nas dobre pedagoške prakse osnovnošolskih zborovskih
mentorjev z vidika motivacije, metodologije, oblik dela, vzgoje in izobraževanja
osnovnošolskega pevca.
1.2 Pregled obstoječe literature
O tematiki magistrske naloge je na voljo veliko slovenske in tuje strokovne literature.
Pri izbiri virov smo se osredotočili na področje motivacije in koncentracije otrok, na
učne strategije, metode, tehnike in izkušnje mentorjev, na spremljanje, vrednotenje in
izboljševanje petja, na strmenje k trajnostnem razvoju otrok, hkrati pa pri vsem
upoštevati načela vzgoje in izobraževanja zborovstva.
Pri proučevanju vloge motivacije in koncentracije otrok nam bo med drugim v veliko
pomoč delo Mojce Juriševič Motiviranje učencev v šoli, 2012.
Kako pomemben pri zborovstvu je mentor, nam bosta teoretično podporo dajali
naslednji deli: Janez Gregorc: Moje izkušnje in pogledi na zborovstvo, 1982 in Katarina
Habe: Vloga zborovodje pri oblikovanju vrednot, 2007.
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Metode, tehnike in učne strategije bomo podkrepili z deli Radovana Gobca: Metodika
zborovstva, 1958, Olge Denac: Glasba pri celostnem razvoju otrokove osebnosti:
Priročnik za vzgojitelje, razredne učitelje, učitelje glasbe in glasbenih predmetov v
splošnih in glasbenih šolah, 2002, Dore Gobec: Pojmo, plešimo – ustvarjamo!, 1978),
Ivana Lešnika: Vokalna tehnika učiteljev in kakovost pevcev učencev v prvem triletju
osnovne šole, 2009 in Sanje Sovec: Vokalna tehnika in oblikovanje otroškega glasu,
2012.
V pomoč pri spremljanju in vrednotenju nam bosta deli Dragice Černe: Glasba:
ustvarjalnost, preverjanje in ocenjevanje, 2005 in Mirjam Čebulc: Glasbeno
udejstvovanje ter koncentracija in dosežki učencev, 2009. Delo Branke Rotar Pance
Glasbena vzgoja vedno prispeva k trajnostnem razvoju, 2011 nam bo dalo smernice za
v prihodnost, ki bodo tesno povezane z načelom vzgoje in izobraževanja v glasbi.
Širši pogled na to raziskovalno področje pa bomo dobili z obsežnejšimi strokovnimi
deli, kot so: dr. Matjaž Barbo: Izbrana poglavja iz estetike glasbe, 2007, dr. Leon
Stefanija: Sociologija glasbe, 2010, dr. Anton Trstenjak: Psihologija ustvarjalnosti,
1981 in Carl Dahlhaus: Estetika glasbe, 1986.
1.3 Metodološka utemeljitev
Naloga je razdeljena na dva dela. Teoretičnim predpostavkam magistrske naloge sledi
empirični del. Izvedli smo polstrukturirane intervjuje z mentoricami zborovskega petja
v osnovnih šolah. Z izsledki in raziskavo smo dobili sliko stanja osnovnošolskega
zborovskega petja v Spodnji Savinjski dolini, kakor ga vidijo pedagoginje. Analiza
raziskave ponuja možnosti nadaljnje diahrone in sinhrone analize zborovstva na
Slovenskem.
V prvem delu smo se naloge lotili z opisno metodo; analizirali smo domačo in tujo
literaturo.

Predstavili

bomo

poglavitna

dosedanja

znanstvena

spoznanja

o

osnovnošolskem petju v zboru, o vlogi mentorja, o metodah, tehnikah in oblikah
poučevanja zborovstva in o njihovem trajnostnem razvoju.
V empiričnemu delu bosta uporabljena intervju in anketna raziskava med mentoricami
osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske doline. V raziskavo bomo vključili osem
mentoric, profesoric glasbene pedagogike: Anito Žolnir iz Osnovne šole Petrovče, Tino
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Strahovnik iz I. osnovne šole Žalec, Andrejo Konovšek iz Osnovne šole Griže, Bojano
Hrovat iz Osnovne šole Prebold, Mijo Novak iz Osnovne šole Polzela, Anjo Jezernik iz
Osnovne šole Braslovče, Vanjo Govek iz Osnovne šole Vransko-Tabor in Katjo
Florjančič iz Osnovne šole Šempeter (v nadaljevanju OŠ Petrovče, I. OŠ Žalec, OŠ
Griže, OŠ Prebold, OŠ Polzela, OŠ Braslovče, OŠ Vransko-Tabor in OŠ Šempeter). Za
pridobivanje podatkov bomo uporabili anketni vprašalnik z vprašanji odprtega, zaprtega
in kombiniranega tipa ter intervju odprtega tipa. S pomočjo raziskave bomo preverili
dejansko stanje osnovnošolskega zborovstva v Spodnji Savinjski dolini v preteklem
šolskem letu 2017/2018.
Pridobljene rezultate bomo preučevali s pomočjo kvalitativne in kvantitativne analize.
1.4 Predvideni rezultati
V magistrskem delu bomo poleg dejanskega stanja preverili še raziskovalne hipoteze o
učinkih na kvaliteto in kvantiteto osnovnošolskih zborov v Spodnji Savinjski dolini.
Splošna raziskovalna hipoteza
Osnovnošolsko petje v zboru je dobro obiskana interesna dejavnost v vseh
starostnih skupinah na vseh osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline.
Specifične raziskovalne hipoteze
Hipoteza 1:
Vsaka osnovna šola Spodnje Savinjske doline ima otroški in mladinski pevski zbor.
Hipoteza 2:
V zboru je večje število pevk kot pevcev.
Hipoteza 3:
Osnovnošolski zbori Spodnje Savinjske doline v svoj repertoar vključujejo več
domačih kot tujih pesmi.
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2. OSNOVNOŠOLSKO ZBOROVSTVO

2.1 Slovenska ljudska pesem kot osnova zborovstva
Iz slovenskih ljudskih pesmi je razvidna velika slovenska naklonjenost zborovstvu, saj
je njihova vsebina tesno prepletena z življenjem, verovanjem in z najrazličnejšimi
ljudskimi običaji. Slovenska ljudska pesem je v celotnem slovenskem kulturnem
prostoru po svoji naravi večglasna (Hribar, 2014). Notalno neizobraženi ljudski pevci so
v preteklosti improvizirali dvo-, tri-, štiri-, pet- ali večglasje. Glasbeno izobrazbo so
pridobili od starejših vzornikov in z ustnim izročilom. Pevci so ob prepevanju glavni
melodiji sproti dodajali nove napeve, ritem in taktovska mera pa sta ostala razpoznavna.
Slovenski jezik ves čas omogoča, da je petje v njem zelo spevno. Slovensko ljudsko
petje je sprva pevcem pomenilo predvsem družabni dogodek, ne zgolj nastopanje.
2.2 Opredelitev in splošni cilji interesne dejavnosti pri predmetu pevski
zbor
Zborovsko petje je ustvarjalno poustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne
glasbene vrednote v šolskem in zunajšolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven
estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. Pri zborovskem petju se
razvijajo posameznikove sposobnosti, spretnosti in znanja, ki pevca usmerjajo v
sprejemanje, doživljanje in izražanje muzikalnosti (Žvar, 2003, str. 39).
Petje v pevskem zboru ima velik nabor dejavnosti. Člane interesne dejavnosti seznanja z
lepoto slovenske ljudske in umetne pesmi, razvija smisel za večglasno muziciranje,
razvija glasovne in muzikalne sposobnosti, seznanja z lepoto zborovske glasbe,
omogoča estetsko doživljanje, vzgaja za multikulturno družbo, vpliva na psihično
počutje pevcev in še bi lahko naštevali.
Splošni cilji zborovskega petja se navezujejo na sodelovanje zbora na šolskih in
obšolskih prireditvah, na najrazličnejše doživljanje, spoznavanje, poglabljanje,
razvijanje čustvenega in kognitivnega doživljanja, muziciranja in bogatega preživljanja
usmerjenega prostega časa.
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2.3 Glasbeno-razvojni dosežki osnovnošolskih pevcev
Otrok, ki obiskuje interesno dejavnost pevski zbor, usvaja, razvija in poglablja svoj
melodični in ritmični posluh, harmonsko sozvočje, uglašenost, intonacijo, dinamiko,
artikulacijo. Povečuje se mu glasovni obseg navzgor in navzdol. Razvija si odnos do
različnih glasbenih kultur, širi zakladnico pesmi in zna peti improvizirano ljudsko
večglasje. Pozna veliko več glasbenih pojmov, zna uporabljati notne zapise, poimenuje
tonske višine in notna trajanja, pozna najrazličnejše glasbene oblike, tonalitete,
prepozna ljudsko petje od šolanega, spozna, da je petje univerzalna interesna dejavnost,
ki združuje ljudi iz različnih okolij.
Operativni cilji interesne dejavnosti, vsebine in glasbeno-razvojni dosežki interesne
dejavnosti pevski zbor so naslednji:
Legenda
ustvarjajo in razvijajo = UR
poglabljajo = P
izvajajo = I
CILJI

Enoglasni

Dvo- ali

otroški zbor

troglasni

(od 6 do 9

otroški zbor

let)

(od 10 do 15 let)

UR

P

zanesljivo intonacijo

UR

P

glasovni obseg

UR

UR

glasbeni spomin

UR

P

elementarni ritmični in melodični posluh

UR

P

harmonski posluh

U

RP

občutek za barvna in harmonska sozvočja

UR

P

občutek za tempo, dinamiko in agogiko

UR

P

sposobnost fraziranja

UR

P

sposobnost prepričljive in muzikalne glasbene

UR

P

Pevci usvajajo, razvijajo in poglabljajo:
vokalno tehniko (pevsko dihanje, način petja –
zastavek, dikcijo, artikulacijo)
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interpretacije
sposobnost kritičnega vrednotenja in ocenjevanja

UR

UR

UR

UR

kakovosti
izvajanja pesemskega repertoarja
interpretacijo in poti do muzikalne poustvaritve
VSEBINE

Enoglasni
otroški
zbor
(od 6 do 9
let)

Dvo- ali
troglasni
otroški zbor
(od 10 do 15
let)

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Pevci izvajajo:
enoglasne slovenske ljudske pesmi z inštrumentalno
spremljavo*
enoglasne slovenske umetne pesmi z inštrumentalno
spremljavo*
enoglasne priredbe slovenskih skladb zabavne glasbe
z inštrumentalno spremljavo*
enoglasne tuje ljudske pesmi z inštrumentalno
spremljavo*
enoglasne tuje umetne pesmi z inštrumentalno
spremljavo*
enoglasne priredbe tujih skladb zabavne glasbe z
inštrumentalno spremljavo*
zahtevnejše enoglasne slovenske ljudske pesmi a capella

I

ali z inštrumentalno spremljavo*
zahtevnejše enoglasne slovenske umetne pesmi a capella

I

ali z inštrumentalno spremljavo*
dvoglasne slovenske ljudske pesmi a capella ali

I

z inštrumentalno spremljavo*
dvoglasne slovenske umetne pesmi a capella ali

I

z inštrumentalno spremljavo*
dvoglasne tuje ljudske pesmi a capella ali

I

z inštrumentalno spremljavo*
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dvoglasne tuje umetne pesmi a capella ali

I

z inštrumentalno spremljavo*
tro- in večglasne slovenske ljudske ali umetne pesmi

I

a capella ali z inštrumentalno spremljavo*
tro- in večglasne tuje ljudske pesmi

I

a capella ali z inštrumentalno spremljavo*
tro- in večglasne tuje umetne pesmi

I

a capella ali z inštrumentalno spremljavo*
skladbe v sodobnih kompozicijskih tehnikah in

I

sodobnem notnem zapisu
GLASBENO RAZVOJNI DOSEŽKI

Enoglasni
otroški zbor
(od 6 do 9
let)

Dvo- ali
troglasni
otroški zbor
(od 10 do 15
let)

UR

P

R

P

UR

P

usvajajo, razvijajo in poglabljajo točno intonacijo

UR

P

usvajajo, razvijajo glasbeno mišljenje in analitično

UR

P

Pevci usvajajo, razvijajo in poglabljajo:
usvajajo, razvijajo in poglabljajo elementarni ritmični
in melodični posluh ter ob spremljavah razvijajo
občutek za barvna in harmonska sozvočja
prepoznavajo barve pevskih glasov in se navajajo na
naravno uglašenost pevskih glasov
natančno posnemajo melodične in ritmične motive ter
fraze in tako urijo ter poglabljajo glasbeni spomin

zaznavajo odnos v lastnostih tona kot glasen – tih,
visok – nizek, dolg – kratek, svetel – temen
Tabela 1: Operativni cilji interesne dejavnosti, vsebine in glasbeno razvojni dosežki interesne dejavnosti
Vir: (Žvar, 2003, str: 8–10)
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2.4 Zborovstvo v osnovnih šolah
Že v 19. stoletju se je z avstrijskim državnim osnovnošolskim zakonom pojavilo petje v
osnovnih šolah kot obvezni učni predmet, to pomeni začetek uvajanja glasbene
umetnosti in zborovstva v javne ustanove. Budkovič (1983) pravi, da so številni
dejavniki skozi stoletja povzročitelji nastanka naših različnih osnovnošolskih vokalnih
skupin in zborov. Skozi čas se je zborovsko petje prepletalo skozi osnovnošolski učni
proces kot obvezni predmet, kot interesna dejavnost ali kot dopolnitev obveznega
učnega programa. Število učnih ur, namenjenih zborovskemu petju, se je skozi čas
spreminjalo. Danes je v učnem načrtu pevski zbor opredeljen kot interesna dejavnost, to
pomeni, da se otroci zanj odločijo prostovoljno. Vrsta pevskega zbora je odvisna od
starosti otrok, od sestave in od zahtevnosti pevskega repertoarja. V osnovnih šolah
Spodnje Savinjske doline delujejo mlajši in starejši otroški pevski zbori, mladinski
pevski zbori, različne vokalne in vokalno-instrumentalne zasedbe. Zasedbe se srečujejo
enkrat do trikrat tedensko, svoje delo pa okronajo z najrazličnejšimi udejstvovanji na
šolskih proslavah, nastopih, koncertih in z udeležbo na regijskih in državnih
tekmovanjih. Žvar (2007) trdi, da narava zborovskega petja problematizira številne
vrednote, katere se v razvoju posameznika oblikujejo in spreminjajo. Pri tem pomaga
oblikovati vrednostne ravnine vsakega udeleženca zbora, ki so del vzgojnih ciljev na
osebni in družbeni ravni osnovnošolcev.
V zborovstvu je glasbeno izvajanje petje po različnih metodah, kot so: učenje skozi
igro, učenje skozi poslušanje, vidno zaznavanje, gibalno posnemanje, lastno doživljanje,
usmerjeno poustvarjanje itd. Izvajanje omogoča vsakemu pevcu, da se skozi lastna
doživljanja globlje zaveda glasbenih vsebin, ki jih potem svojstveno izraža in
poustvarja. Razvoj izvajanja vsakega pevca vodi v ustvarjalno poustvarjalnost. Ta
ustvarjalnost pa aktivira pevca in omogoča povezavo petja z drugimi umetnostmi. Tako
na eni strani govorimo o ustvarjalnosti o glasbi, o ustvarjalnosti o petju in o
ustvarjalnosti kot obliki učenja, ki je lahko na eni strani glasbena produkcija, izražanje
glasbenih predstav in poustvarjalnost najrazličnejših vrst. Pomembno pa je tudi
poslušanje glasbe pri pevskem zboru, saj je to temelj zvočnega zaznavanja tonskih
odnosov in čiste intonacije. Lahko bi rekli, da pevec sliši, kar je in kar bo. Pri tem pa
uspešno oblikuje svoj estetski čut do zborovskega petja.

21

Slika 1: Prikaz didaktičnih elementov glasbene vzgoje v celostnem vzgojno-izobraževalnem procesu
Vir: (Sicherl-Kafol, 2001, str. 68)

2.5 Povezovanje zborovskega petja z drugimi predmetnimi področji in
vsebinami
Zborovsko petje nam prek pesmi približuje mladinsko poezijo, izreke, kakovost
poslušanja, kreativno mišljenje. Umetne pesmi v tujih jezikih nas povezujejo s tujimi
jeziki, vsebinsko nas pesmi povezujejo z zgodovino, geografijo, naravo in pa seveda
gibanje ob pesmih s športno vzgojo, plesno vzgojo in podobno.
2.6 Umetniški vodja zbora
Zborovodja s svojim osebnostnim in strokovnim glasbenim bogastvom omogoča svojim
pevcem umetniški razvoj. Predstavlja nepogrešljivega in vodilnega člana zasedbe.
Pomembno je, da do vseh vrst glasbe, do vseh pevcev in do vseh oblik in metod učenja
goji pristna čustva in pozitiven odnos. Dober zborovodja se zaveda svoje edinstvene
vloge in s svojo karizmo kot odrasla oseba vzbuja v svojih pevcih iskrenost in zaupanje.
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Pri zborovstvu je izredno pomembna tako besedna kot nebesedna komunikacija. Skozi
vajo zborovodja s pevci vzdržuje dober očesni stik, govori jasno, bistvene stvari večkrat
poudari, ponovi in jih utrdi. Njegova drža mora biti samozavestna, vzravnana in
sproščena, če želi, da motivira in navdihuje.
Zborovodja mora glasbo razumeti in čutiti, mora biti muzikalen, imeti mora dobro
razvite slušne zaznave in pevske tehnike. S svojo dirigentsko roko nakazuje vse
dinamične razlike, napetosti v skladbi in narekuje hitrost izvajanja. Zborovodja si kot
dober pedagog prizadeva za čim večjo samostojnost svojih pevcev, spodbuja njihovo
medsebojno poslušanje in dejavno muziciranje ob petju, v pevsko vajo vključuje
smiselna

vsebinska

in

glasbeno-teoretska

pojasnila

ter

prvine

glasbenega

opismenjevanja (Hribar, 2014, str. 12).
Dober zborovodja v svoj repertoar vključuje različna glasbenozgodovinska obdobja in
raznolike glasbene zvrsti, pri tem pa poleg glasbeno-teoretičnega znanja potrebuje še
znanja iz zgodovine glasbe, iz kulturnih značilnosti glasbe in same izvajalske prakse.
Pri učenju zborovskega petja mora pripravljati svoje pevce po najrazličnejših poteh.
Šilec (2002) govori o naboru poti, dotakne se tudi sprostitvenih tehnik, avtogenega
treninga, Aleksandrove tehnike, dihalne terapije, joge, stretchinga, Feldenkraisove
tehnike, magičnih kretenj, akupresure in podobnega.
Vsak zborovodja bi se moral zavedati svoje veličine, svojega znanja in izkušenj ter se
navezovati na knjigo Recepti, ki jih predstavljajo slavni izbrani zborovodje. Omenja jo
tudi Perdih (2002), ki hkrati zahteva glasbeno izpopolnjevanje mentorja, da je sam
dobro glasbeno razvit, da pozna stopnje otrokovega glasbenega razvoja in strokovne
kriterije pri izbiranju glasbenih vsebin, da strokovno izvaja glasbene metode
poučevanja, da načrtuje glasbene cilje na vseh področjih otrokovega razvoja. Ne sme pa
zanemariti oblikovanja meril vrednotenja na osnovi ciljev, ki jih želi doseči, da je pri
svojem delu ustvarjalen in da ima poseben občutek in odnos do estetskih vrednot. Če
želi uspešno poučevati, mora imeti učitelj močan interes za glasbeno umetnost in
zborovstvo, mora biti motiviran za svoje delo in mora znati dobro motivirati svoje
učence. Vse kvalitete glasbenega mentorja kot glasbenega pedagoga ali razredne
učiteljice, ki poučuje glasbeno umetnost ali zborovstvo, pa analizira v svojem delu
Barbara Sicherl-Kafol Celostna glasbena vzgoja.
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2.7 Značilnosti osnovnošolskih pevskih repertoarjev
Zborovski repertoar mora biti strokovno in načrtno izbran po parametrih: tehnika,
melodija, ritem, notni zapis, vsebina, glasovni obseg, večglasno petje, težavnost,
sestavni elementi in kompozicijska sestava.
Mlajši otroški pevski zbor prvenstveno poje enoglasne pesmi diatonično grajenih
melodij, največkrat v tri- in štiričetrtinskem taktovskem načinu, z enostavnimi
metričnimi vzorci, zapisane so v obsegu pentatonike, vsebujejo zgodbo, opevajo
sedanjost in so plesno naravnane. Če pa si želi višji nivo, postopoma poseže po
zahtevnejših skladbah, za izdelavo katerih je potrebno več vaj in truda. Tako lahko
ustvari dvo- in troglasje, poje umetne in ljudske pesmi ter kanone. Z najrazličnejšimi
pevskimi tehnikami, metodami in oblikami učenja si otroci osnovni otroški glasovni
razpon, ki se giba med c1 in f2, postopoma širijo. Z večglasnim repertoarjem starejše
otroke začnejo seznanjati postopoma, tako da se najprej poslužujejo skladb, v katerih
dvoglasje nastopa le na določenih mestih. Učenje pravilnega dvoglasja zahteva
zbranost, čas in pozornost tako otrok kot mentorja.
Pri izbiri repertoarja mora zborovodja upoštevati tudi primerno vsebino pesmi. Primerne
so različne pesmi: ljudske in otroške pesmi, pesmi s čustveno bogatimi besedili,
zgodovinske, svetovljanske in kulturne pesmi. Mlajšim otrokom so dostopnejše
predvsem kratke skladbe s ponavljajočim besedilom in z instrumentalno spremljavo. Pri
mladinskem pevskem zboru pa za spremljavo večkrat uporabimo basovske instrumente,
ki otrokom predstavljajo harmonski temelj za ustrezno večglasje.
Vsekakor so v repertoarju zelo priporočljive tudi skladbe a capella. Izbor repertoarja
skladb je odvisen tudi od vsebine prireditve, na kateri bodo pevci nastopili. Lahko gre
za odprtje razstave, za proslave ob različnih državnih praznikih, za recital ali pa za
samostojni koncert. Prav posebno vrednost imajo tematski koncerti, kateri od
zborovodje zahtevajo resnejše delo s poglobljenim raziskovanjem. Spored tematskih
koncertov povezuje pesmi istega obdobja, osebe, pokrajine ali druge skupne značilnosti
(Hribar, 2014).
Žvar (2001) v svojih glasbenih izhodiščih navaja, da je najpomembnejša melodija, ki
predstavlja smiselno in estetsko celoto, posebej poudari še harmonijo, ritem, metriko,
ritmično in melodično povezavo melodije in besedila, skladateljevo izbrano glasbeno
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govorico, poudari gradbeni element periodo, ki se pogosto ponavlja z novim verzom ali
refrenom, omenja, da je večina motivov kombinacija ritma in melodije, ki sta odvisna
od osebne invencije ustvarjalca, ter doda, da je instrumentalna spremljava pogosto
melodična in harmonična podpora intonacije in večjega barvnega zvočnega efekta.
2.8 Skrbno načrtovana pevska vaja
Otroci imajo v šoli na voljo pestro paleto dejavnosti, zato mora zborovodja narediti vse,
da v svoj zbor privabi nove pevce in obdrži dosedanje. Pevske vaje morajo biti res
skrbno zasnovane, raznolike, zanimive in premišljene.
Učinkovita pevska vaja vsebuje otrokom primerno glasbo z vidika starosti in
strokovnosti, raznolike in zanimive učne metode, dobro časovno organiziranost ter
ohranja nenehno aktivnost pevcev in mentorja. Pevci prihajajo na vaje različno
razpoloženi, zato je naloga zborovodje, da jih uglasi in pravilno usmeri k delu.
Pevska vaja se pred prepevanjem večinoma začne s pogovorom, z razgibavanjem, z
dihalnimi in upevalnimi vajami. Upevalne vaje spodbujajo usvajanje pevske tehnike,
gibčnost glasu, širijo pevski obseg, izenačujejo glasovne registre, hkrati pa v zboru
dvigajo zbranost in ustvarjajo delavno vzdušje (Hribar, 2014, str. 18). Po uvodnem delu
lahko sledi utrjevanje že naučenih skladb ali pa izdelovanje novega repertoarja.
Novo skladbo zborovodja najprej predstavi, lahko zavrti posnetek, nato skupaj
pregledajo celotno partituro in se lotijo posameznih glasbenih sestavin: besedila, ritma,
melodije in interpretacijskih prvin. Besedilo natančno preberejo, pri interpretaciji
upoštevajo pravilno izgovarjavo in naglaševanje ter razložijo pomen in vsebino
besedila. Prav tako ga recitirajo, memorirajo, zapisujejo, ilustrirajo, ritmizirajo. Delu z
besedilom sledi poznavanje vodilne in spremljevalne melodije, določanje agogike in
dinamike. Posebej pozorni moramo biti na intonančno pravilnost, določiti moramo
vdihe in razdeliti celotno skladbo na več manjših delov, katere postopoma sestavljamo v
celoto. Pri izdelavi skladb smo ves čas pozorni na ustrezen tempo, metrum, ritem,
agogiko in dinamiko. Po celostni obravnavi nove skladbe pa je najpomembnejša
ustrezna interpretacija dela, saj le z njo otroci začutijo, da pri petju ne gre le za
izvajanje, ampak predvsem za poustvarjanje.
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Na pevskih vajah pevci pogosto ponavljajo že izdelane skladbe, s tem preprečimo, da bi
učenci že osvojen repertoar pozabili ali ga postavili na nižjo raven.
Vsaka pevska vaja stremi k viziji in skupnemu cilju, ki je lahko šolska proslava,
zaključni koncert, revija pevski zbor ali različna tekmovanja. Pomembno je, da se vsake
pevske vaje lotimo resno, z vso odgovornostjo, ne glede na to, ali je to generalka pred
koncertom ali le tedenska pevska vaja.
Intenzivne pevske vaje so še bolj skoncentrirane in predstavljajo nadgradnjo končne
precizne izdelave repertoarja.
Od pevskih vaj se pričakuje, da pevci kontinuirano utrjujejo in osvajajo nov repertoar,
ker le na ta način lahko dovolj odgovorno skrbijo za nivo interpretacije del. Mentor
mora vsako pevsko vajo skrbno in strokovno načrtovati, saj le tako izkoristi dragoceni
čas in doseže primerno kvaliteto. Intenzivnost vaj mora biti skozi leto enaka, saj je
šolski pevski zbor nepogrešljiv izvajalec na vsaki prireditvi v šoli in izven nje.
2.9 Javne predstavitve zborovskega petja
Osnovnošolske komorne zasedbe in pevski zbori so nepogrešljivi med nastopajočimi na
vsaki šolski in izven šolski kulturni prireditvi. Poleg sprotnih proslav in nastopov
izdelujejo repertoar za samostojne tematske koncerte, hkrati pa se skrbno pripravljajo
na različne pevske revije in tekmovanja na nivoju občine, regije ali države.
Na izvedbo pa ne vpliva le kvalitetno izdelan repertoar, ampak se mentor sooča še z
drugimi strokovnimi izzivi, kot so: odpravljanje treme, sprostitvene tehnike pevcev,
analiziranje, ugotavljanje in odpravljanje najstniških težav, kot so: neizoblikovani
kriteriji dobrega nastopa, nižja pričakovanja, zadovoljevanje pričakovanj staršev,
pozitivnega tekmovanja z vrstniki, motivacija z glasbenimi vzorniki, dvigovanje
samozavesti nastopajočih in drugo.
Kljub vsemu naštetemu pa se mentor in njegovi pevci v osnovi želijo predstaviti svojim
hvaležnim poslušalcem, kot so družina, sorodniki, prijatelji, vrstniki in znanci. Njim
prek petja predstavijo svojo interesno dejavnost, ti pa jih s svojim iskrenim aplavzom
spodbudijo k nadaljevanju.
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2.10

Temeljni standardi znanja, ki jih morajo učenci osvojiti

Po končanem obiskovanju mlajšega otroškega enoglasnega pevskega zbora pevec osvoji
in spozna naslednja glasbena znanja: ve, kakšen je njegov glas glede na višino, jakost in
barvo, osvoji osnove dihanja, vdih in izdih, delovanje trebušne prepone, spozna osnove
notacije, ritma, tonskih načinov, intervalov, sledi nakazovanju roke.
Ob koncu osnovnošolskega šolanja otroci pri interesni dejavnosti pevski zbor spoznajo
informativna glasbena znanja, kot so: razširjen tonski obseg v višino in nižino, glasbeno
agogiko in dinamiko, obvladajo zahtevnejše dihanje in zadrževanje napetosti vzdiha,
znajo peti tudi posamično, poznajo različne tonalitete, prepoznavajo akorde in intervale
in zavestno uporabljajo notni zapis.
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3. OTROŠKI GLAS KOT OSNOVA ZA PREPEVANJE
Glas vsakega posameznika je osnovni element, s katerim lahko pričaramo kvalitetno
osnovnošolsko zborovsko petje. Vsak pevec mora poleg talenta imeti skrbno načrtovano
učenje petja v različnih vokalnih skupinah. Pri tem pa ne smemo pozabiti na nekaj
osnovnih parametrov, ki so nujno potrebni za pravilno petje.
Če želi mentor, da pevci v njegovem pevskem zboru pojejo čisto, kvalitetno in
vzneseno, jim mora strokovno in na svoj edinstven način predstaviti vse elemente, ki so
potrebni za nastanek glasu, kvaliteto glasu in njegovo nadgradnjo. Vsak mentor iz
svojega pevca izlušči maksimum, če je ta ozaveščen o vseh teoretičnih prvinah, ki jih
potem prenaša v izvedbo.
Mentorice so poudarile, kako zelo je pri otrocih pomembno ozavestiti pravilno vokalno
tehniko in vse, kar je tesno povezano z njo. Kot pomembno učno-didaktično literaturo
za ta del njihovega delovanja so največkrat navedle naslednja dva vira:


Urša Lah: Vokalna tehnika v zboru (iz revije Glasba v šoli, letnik XI, 2006, št.
2/3, notna priloga) in



Samo Ivačič: Osnove vokalne tehnike (iz seminarja Mala zborovska šola in
Zborovska šola, 2009).

Zborovodje so poudarile, kako pomembno je otroke strokovno poučiti, kaj vse deluje na
zven glasu. Z otroki natančno potujejo po poti glasu in pri tem spoznavajo govorne in
dihalne organe ter njihovo delovanje. Na ta način vedo, kje v telesu se posamezen del
nahaja. Prek različnih iger, dihalnih in upevalnih vaj vplivajo na samokontrolo
oblikovanja in procesiranja lastnega glasu. Pri tem jim je v pomoč članek Helene Fojkar
Zupančič: Oblikovanje glasu (iz revije Glasba v šoli, letnik XI, 2006, št. 4, notna
priloga) in deli Katje Gruber: Katjina upevalnica 1 in 2.
Vodje interesne dejavnosti dajejo poseben poudarek lastnemu dirigiranju in vodenju
zbora, saj so prepričane, da lahko kvaliteten zborovski zven dobijo z natančnim
nakazovanjem vseh glasbenih parametrov. V veliko oporo pa jim je Marko Vatovec z
Didaktiko zborovskega dirigiranja (interno gradivo za 3. letnik dirigiranja).
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Kot primer dobre pedagoške prakse so se mentorice posebej dotaknile področja
mutacije, skrbi za glas in motivacije pevcev. Poudarile so, da je mutacija naraven
proces, ki se pri fantih zgodi v času adolescence. Povedale so, da nekateri s tem nimajo
večjih težav, nekatere to obogati, druge pa demotivira, omejuje in odvrača od petja.
Pomembno je, da se za glas ves čas primerno skrbi, od čistoče do nege. Za oblikovanje
pravega pevca je najpomembnejša zunanja in notranja motivacija. Mentorice s svojim
lastnim zgledom in najrazličnejšimi metodami ves čas skrbijo za nenehno motiviranje,
hkrati pa pri tem otrokom že od malih nog privzgajajo notranjo motivacijo in željo po
kakovostnem izvajanju.
3.1 Vokalna tehnika in fiziologija pevskega glasu
»Vokalna tehnika je preprosto rečeno bistveni mehanizem, ki omogoča, da pevec kar se
da najuspešnejše interpretira vokalno umetniško delo. Za njeno oblikovanje so potrebni
čas, vztrajnost in potrpežljivost« (Cvejić in Cvejić, 2007, str. 184.)
V Sloveniji je bila na pobudo Filharmonične družbe prva pevska šola ustanovljena leta
1822. Imela je svoj mladinski zbor in je skrbela za glasbeno usposabljanje učiteljskih
kandidatov (Žvar, 2001).
»Človeški pevski organ je najpopolnejši glasbeni instrument, ki izpreminja izdihani zrak
v zvok« (Darian, 1951, str. 9).
Človeški glasovni aparat ima sposobnost glasbenega instrumenta, tvori pa lahko vokale,
zloge in besede. Da pa lahko to izvaja, mora pravilno delovati ves dihalni aparat, kamor
štejemo: pljuča, prepono, sapnik in trebušne mišice.
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Slika 2: Zgradba pljuč
Vir: (Žvar, 2001, str. 77)

Poleg dihalnega aparata potrebuje pevec pravilno zgrajene in funkcionalne glasotvorne
organe. V prvi vrsti pravilno zgrajeno grlo, ki leži v sprednjem delu vratu in stoji nad
sapnikom.

Slika 3: Grlo
Vir: (Žvar, 2001, str. 77)

Funkcija grla je, da prepreči umazaniji v zraku, da bi prešla v spodnje dihalne poti,
oblikuje zvok in ureja dotok sape v pljuča. Pri tem pa ne smemo pozabiti na zunanje in
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notranje mišičevje grla in njegovo funkcijo premikanja navzgor in navzdol ter pravilno
dihalno in fonacijsko delovanje.
Glasilki sta najbolj cenjen del pevčevega organa, ki ustvarjata zvok. Pravilno razviti in
izučeni glasilki sta ključ do pevčevih zvokov. Dolžina, debelina in napetost glasilk pa
tvorijo različno visoke tone v glasovnih legah moških ali ženskih glasov.

Slika 4: Glasilka
Vir: (Žvar, 2001, str. 77)

Žrelo je pomembna cev, ki povezuje nosno in ustno votlino ter grlo. Tesno je povezano
z delovanjem mehkega neba, ki s svojim dviganjem in spuščanjem omogoča votle in
nosljajoče zvoke.
Ustna votlina, sestavljena iz spodnje in zgornje čeljustnice, mehkega in trdega neba,
zobovja, podjezičnice, zgornje in spodnje ustnice, gibljivega jezika z jezično konico, v
sodelovanju z različnimi spremembami položaja grla predstavlja vodilo petja.
Nosna votlina predstavlja začetni del dihalne poti, poleg dihalne funkcije ima še
vohalno, zaščitno, refleksno in fonacijsko funkcijo. Nosna in ustna votlina se stikata s
trdim in mehkim nebom. Na tej poti pa se glas krepi, dobi zven in barvo ter s tem bogati
glas.
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Slika 5: Prerez skozi prednji del glave za prikaz odzvočne cevi
Vir: (Žvar, 2001, str. 78)

3.2 Pravilno dihanje
Dihanje je ena najpomembnejših osnovnih funkcij živečih organizmov. Človek mora
spraviti v telo velike količine kisika in iz njega odstraniti mnogo ogljikovega dioksida.
Telo opravlja to nalogo s črpanjem zraka v pljuča in iz njih. Za dihanje so
najpomembnejše trebušna prepona in medrebrne mišice. Pri globokem dihanju
sodelujejo še druge mišice, predvsem vratne, ki razširijo prsno votlino, in trebušne, ki
zmanjšajo prsno votlino (Burnie, 1999, str. 114).
Petje je zelo zapleten postopek, odvisen od skladnega delovanja vseh delov pevskega
aparata. Pri petju poje celo telo. Emisija tona je odvisna tudi od položaja telesa, od drže
pri petju in od psiho-motorne vključenosti pevca pri ustvarjanju glasa (»če pevec ni
zainteresiran, ne more peti«) (Cvejić in Cvejić, 2007, str. 67).
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Pomembno je vedeti, da dihanje, ki vpliva na pevčev glas in zvok, ni mirujoče dihanje
ali evoneja, ki je nujna, da človek živi, ampak nas zanima govorno in pevsko dihanje,
kjer je faza izdiha močno podaljšana in kontrolirana. Na to lahko pevec z vajami in s
treningom pevskega dihanja vpliva, s tem pa je njegov vdih krepkejši, izdih aktivnejši in
podaljšan. Otroke začetnike pravilnega dihanja mentor uči v ležečem položaju na ravni
podlagi. Vsak osnovnošolski pevec naj bi v času šolanja spoznal naslednje načine
dihanja: visoko dihanje, prsno dihanje, trebušno dihanje in združeno dihanje. Skratka
najboljše dihanje je takrat, kadar lahko močno vdihnemo z minimalnim naporom.
Uspešen zborovodja se poslužuje najrazličnejših tehnik, da svoje pevce nauči, kdaj in
kako naj zajamejo sapo glede na obravnavano skladbo. Zaveda se vseh sestavnih
komponent dihanja: vdih, zadrževanje diha, položaj vdiha, blokiranje in zaviranje diha
ter izdihovanje. Učenci sledijo mentorjevim napotkom, pridno vadijo pravilno dihanje
in takoj prepoznajo pevca z napačnim dihanjem, saj se mu vidijo žile na vratu, ima
povišana ramena, je rdeč v obraz in zakrčen v trebuhu.
3.3 Nastanek in značilnosti glasu
Govorjenje nastane kot posledica pravilnega in usklajenega delovanja možganske
skorje, centrov v nižjih delih možganov, delovanje ust in žrela, grla z glasilkama, pljuč,
mišic prsnega koša in trebuha ter čutil.
Za nastanek glasu oziroma tona so potrebni:


energijski vir (tok zraka iz pljuč),



sistem, ki niha (glasilke),



resonator, ki nihanje okrepi (odzvočna cev) (Žvar, 2001, str. 69).

Pri nastanku glasu v grlu najpomembnejšo nalogo opravljata glasilki. Vsak mentor s
pravilnim dihanjem in pevskimi tehnikami skrbi, da njegovi pevci pravilno proizvajajo
zvok in se pri tem zavedajo položaja svojih glasilk.
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Slika 6: Položaj glasilk a) pri dihanju, b) pri tvorjenju glasu
Vir: (Žvar, 2001, str. 81)

Zvok, ki ga ustvarita glasilki, je relativno šibak in se dokončno oblikuje ob prehodu
skozi odzvočno cev, ki predstavlja resonator. V najširšem smislu sodeluje pri
oblikovanju glasu cela glava, ki deluje kot nihajoč sistem. Od frekvence nihanja glasilk
je odvisna višina oddanega tona. To frekvenco oziroma zvočno delovanje lahko
zavestno reguliramo z napetostjo glasilk. Napetost glasilk pa lahko reguliramo z
mišicami v grlu, ki so povezane z glasilkama. Na ta način vplivamo na višino, jakost in
barvo glasu (Žvar, 2001, str. 81–84).
Učenci se skozi leta prepevanja naučijo poslušati in opazovati različne pevske glasove.
Po različnih parametrih, kot so: glasnost, višina, barva, melodika, glasovni obseg,
srednja govorna lega in nastanek, ugotavljajo, kam kakšen glas spada, kateri glasovi so
si med sabo podobni in kateri ne.
Pri opazovanju glasu pevec sam ugotovi, da se je iz nešolanega pevca s pravilnimi
pevskimi vajami spremenil v šolanega. Ves čas vaj in utrjevanja petja mora biti pevec
pozoren na najpogostejše napake, kot so nepravilna pozicije grla, jezika, vratu in ustnic,
nepravilno dihanje in druge. Te pa lahko povzročijo nezaželene ploske tone, nebne tone,
grlne tone, nosljajoče in zobne tone, votle in stisnjene tone, vratne tone, tremolo ipd.
Pevski obsegi se delijo na registre, kar pomeni način petja, s katerim zapoje pevec
skupino tonov na popolnoma enak način. Čeprav zmore posamezni pevec zapeti dve,
izjemoma tri oktave, ne bo nikdar zapel celotnega obsega popolnoma enako (Ravnikar,
2001, str. 44).
Dobra pevska tehnika sloni na neopaznem prehajanju iz enega registra v drugega, kar
imenujemo izenačevanje registrov. Neizenačen prehod je prekinitev. Menjava registra
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mora biti pravočasna. To pa dosežemo z dihalno tehniko in s treniranjem mišic grla, saj
se postavitev grla pri prehodu iz enega v drugo območje pri nešolanem pevcu spremeni
bolj kot pri šolanem (Žvar, 2001, str. 95).
3.4 Otroški glas in mutacija
Pomembno se je zavedati, da je zdrav otroški glas jasen, čist, primerno glasen in zveneč.
V nasprotnem primeru pa je glas lahko hripav, stisnjen in zadihan, poln najrazličnejših
motenj, ki negativno vplivajo na kvaliteto petja.
Grlo se spreminja od rojstva do starosti. Raste in dozoreva od rojstva do približno
dvajsetega leta starosti. Njegova rast se najbolj pospeši v adolescenci, ko doseže odraslo
velikost. V odrasli dobi se spreminja v skladu s harmonskimi spremembami, s staranjem
pa nastajajo involutivne spremembe. Rast in razvoj grla poteka skladno z rastjo ostalega
vokalnega trakta in njegovih kontrolnih mehanizmov oziroma celega telesa. Vse
spremembe v grlu vplivajo na glas in njegove značilnosti ter zmogljivosti govorca
oziroma pevca (Hočevar Boltežar, 2008, str. 54).
Najizrazitejša sprememba v razvoju je mutacija. Pri dečkih je mutacija izrazita, manj
izrazita in znana pa je pri deklicah. Tudi v starosti moški in ženske doživijo znatno
spremembo glasu. Tako lahko govorimo o treh razvojnih stopnjah glasu: otroškem
glasu, glasu odraslega in glasu v starosti (Žvar, 2001, str. 97).
Ko govorimo o otroškem glasu, moramo biti pozorni na to, kakšno je otrokovo razmerje
med glavo in trupom in kakšne so predpubertetne spremembe otroškega glasu.
Razmerje med glavo in trupom vpliva na rast organa za glas.
Telesne spremembe vplivajo na zvočnost otroškega glasu. Velikost in porazdelitev
telesnih resonančnih votlin ter velikost glasilk vplivajo na prepoznavnost glasu. Pri
otroškem glasu dominirajo glavnine resonančne votline, zato je otroški glas svetel, manj
vpliva pa ima prsna votlina, zato so otroški glasovi lahkotnejši in bolj sproščeni kot
odrasli glasovi (Žvar, 2001, str. 97).
Otrokovo pevsko izražanje poteka skozi različne faze; od bebljanja, čebljanja,
enostavnih ritmičnih vzorcev, ponavljanja, izmišljanja svojih melodij, ponavljanja že
slišanih melodij, petja v dvojicah, petja ob instrumentalni spremljavi, sledenja pevskim
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obsegom in tonskim višinam, vrednotenja petja, petja izštevank in igranja glasbenih
iger.
Učenje petja je prav tako dolg proces kot učenje govora. Otrok mora petje slišati v
svojem okolju. Občutiti mora, da je to vesela in zabavna izkušnja tako za pevce kot za
poslušalce. Veliko mora eksperimentirati s svojim glasom. Učiti se mora zapomniti tone
in tonske skupine ter jih uskladiti s svojim glasom. Na otroke močno vpliva način petja
staršev in vzgojiteljev. Če pojemo dobro, z izraznostjo, s čisto dikcijo, z dobrim tonom,
natančnimi tonskimi višinami in brezhibnim ritmom, s pravilnim dihanjem in z držo,
potem bo otrok verjetno delal podobno. Če pokažemo, da nas petje zanima in da ob tem
uživamo, bo to zagotovo vplivalo na otrokov odnos do petja (Pesek, 1997, str. 148).
Doba, v kateri doživlja mladi pevec spremembo glasu ali mutacijo, je za pevčevo
bodočnost izredno važna. Mutacija pomeni spremembo glasu, ki se izvrši v pubertetni
dobi, to je tedaj, ko odrašča deček v mladeniča, deklica pa v mladenko. Končana je v
nekaj mesecih pred prvim letom starosti, sledi pa mu obdobje dozorevanja grla, ki traja
pri dekletih do sedemnajstega leta, pri fantih pa do osemnajstega oz. devetnajstega leta
starosti (Darian, 1951, str. 28).
Mutacijo glede na razvoj delimo na:


predmutacijo (od 9. do 12. leta),



mutacijo (od 12. do 16. leta),



pomutacijo (od 16. do 18. leta) (Žvar, 2001, str. 99).

Nakazovanje mutacije, mutacija in njen konec je proces, ki lahko traja dlje časa,
odvisno od posameznika. Mentor mora biti v tem času previden, otroka mora znati
pravilno motivirati, da mutacija ni povzročitelj pevske krize. Pri tem se moramo
zavedati, da glasovni napor v času mutacije lahko povzroči povečanje nevarnosti za
poznejši glasovni razvoj.
3.5 Skrb za otroški glas
»Skrb za glas z drugim izrazom imenujemo tudi glasovna higiena ali glasovna nega.
Pomeni način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj zmanjšuje glasovno obremenitev,
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hkrati pa pozitivno vpliva tudi na celo telo (npr. hidracija, počitek)« (Hočevar Boltežar,
2008, str. 150).
Pevce že v osnovni šoli navajamo na to, da skrbijo za svoj glas. Uživati morajo dovolj
tekočine, da preprečijo dehidracijo, uživati morajo raznovrstno in kalorično hrano,
dovolj dolgo morajo spati, se izogibati snovem, ki dražijo sluznico dihal, skrbeti
morajo, da vadijo v akustični in prezračeni učilnici, da pojejo pesmi, ki so primerne
njihovi glasovni legi, da ne zlorabljajo svojega glasu, da so pri petju obrnjeni
poslušalcem, da pri petju stojijo zravnano, da natančno oblikujejo glasove, da besede
pravilno artikulirajo, da so telesno aktivni in da poslušajo svoje telo.
3.6 Oblikovanje otroškega glasu
Oblikovanje otroškega glasu je zahteven in dolgotrajen proces, pri katerem ima
pomembno vlogo zborovodja otroškega in kasneje mladinskega pevskega zbora. V času
osnovne šole otrok postavi temelje in zgradi podstavo pevca v pravem pomenu besede.
Od njega zahtevamo lepo petje. Nekaj parametrov, ki pomagajo vrednotiti pevčevo
petje:


naravnanost pevca,



sproščenost pri petju,



polnost in zvočnost pevca,



jasno in razumljivo izgovarjanje besedila pesmi,



zanimivo in razumljivo interpretiranje besedila pesmi,



iskreno, čustveno in vzneseno petje (Slokar Bajc, 2017).

Mentor s svojim delom pevce navaja na pravilno petje, ki zajema pravilno in sproščeno
telesno držo, pravilno pevsko dihanje s trebušno prepono, mesto vdiha in izdiha,
korekten nastavek fraze, brezhibno artikulacijo in obrazno mimiko pevca, upoštevanje
dinamike in agogike, pomen zvočnih registrov ter optimalne širitve pevskega razpona
otroka, maksimalno zbranost, samokontrolo, preciznost, intonančno stabilnost in
individualno pripadnost skupinskemu delu.
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Pri oblikovanju glasu in razvijanju posluha upoštevamo naslednje zaporedje vaj:
1. telesna drža,
2. pevsko dihanje,
3. artikulacija,
4. nastavek tona,
5. resonanca,
6. izenačevanje vokalov,
7. izenačevanje registrov in širjenje glasovnega obsega (v nižino in višino),
8. razvijanje staccato petja,
9. dinamika (Frey-Mettke-Suttner, 1984; cit. po Žvar, 2001, str. 109).
Poleg vsega zgoraj naštetega lahko mentor obogati učne ure petja še z vajami sproščanja
in ogrevanja in z navajanjem na pravilno telesno pevsko držo.

Slika 7: a) Pravilna telesna drža, b) Nepravilna telesna drža
Vir: (Žvar, 2001, str. 110)

Mentor ob vsem tem sproti izvaja vaje za aktivnost prepone in se poslužuje
najrazličnejših iger.
3.7 Motivacija pevcev
Učenci so za učenje zelo različno motivirani zaradi individualnih razlik med njimi
bodisi v telesnih, vedenjskih ali duševnih značilnostih. Ne smemo pozabiti, da na
njihovo motivacijo delujejo tudi socialne spodbude staršev, vrstnikov in učiteljev v
pozitivnem in v negativnem smislu. Tako ima mentor v pevskem zboru učno sposobne
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učence, ki želijo biti uspešni, na katerih mora močno graditi, sledijo jim učenci z dobro
učno samopodobo, z zanimanjem za učenje, vendar so po svojih sposobnostih
povprečni. V pevskem zboru so tudi učenci, ki želijo na lahek način priti do znanja,
izogibajo se pretiranem naporu, a vseeno vedo, kaj je pomembno. Te ovira slaba učna
samopodoba. Največ dela ima mentor z učno pasivnimi in nemotiviranimi učenci, ki ne
kažejo nobene želje po učnih dosežkih in napredku, manjka jim notranja motivacija. Na
drugi strani pa mentor mora aktivno vključiti v motivacijski in učni proces nadarjene
učence, ki mu pomagajo kot desna roka motivirati in naučiti skupino kot homogeno
celoto.
Juriševič (2012) izpostavi naslednje pomembne motivacijske strategije kot sestavine
kompetenc učenje učenja po Woltersu: strategije posledičnosti, strategija ciljno
naravnanega samogovora, strategije samospodbujanja interesa za učenja, strategije
nadzorovanja okolja, strategija samooviranja, strategije uravnavanja lastne učne
učinkovitosti, strategije uravnavanja čustev. Izpostavi tudi učne strategije po Pintrichu:
strategije upravljanja časa in učnega okolja, strategije uravnavanja lastnega
prizadevanja, strategije vrstniškega učenja in strategije iskanja pomoči. Tudi Weinstein
in Mayer obravnavata taksonomijo učnih strategij pod imenom strategije čustvenega
doživljanja.
Za dobrega pevca so torej poleg nadarjenosti pomembni pridnosti, zgled pozitivno
naravnane družinske klime do petja, notranja in zunanja motivacija vsakega
posameznika, kjer so starši skupaj z otroki vedenjsko, osebnostno in intelektualno
vključeni v celoten proces.
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4. TRADICIJA PETJA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI
V Spodnji Savinjski dolini ima ljubiteljsko petje bogato zgodovino. O tem obstajajo
podatki, zapisani v šolskih kronikah raziskovanih osnovnih šol in v publikacijah,
izdanih na podlagi obletnic delovanja prosvetnih kulturnih društev v krajih. V njih
izvemo, da se že konec 19. stoletja pojavlja organizirano zborovsko petje na območju
Žalca in Vranskega z okolico.
Razcvet zborovskega petja se je začel najprej s cerkvenim petjem, ki so ga aktivni in
sposobni posamezniki, kot so duhovniki, cerkveni organisti, glasbeni izobraženci in
samouki prenesli na posvetno zborovsko petje. Ljubitelji glasbe so svojo brezpogojno
ljubezen do petja širili v krajevne skupnosti, kjer je bila zborovska dejavnost
nepogrešljivi člen kulturnega delovanja in s tem vzvod, da se je ljubezen do petja
prinesla v družine

kot v najmanjše družbene celice. Starši so privzgojili otroku

pozitiven odnos do petja, zato ni čudno, da se je razvilo veliko različnih pevskih zborov
glede na zasedbo, starost, spol in mesto delovanja. Ker je pesem povezovala ljudi skozi
vsa življenjska obdobja od rojstva do smrti, je v vsakem kraju poleg cerkvenega zbora
delovalo še več posvetnih zborov, na primer otroški, moški, ženski, mešani zbor, manjše
vokalne zasedbe in vokalno-instrumentalne skupine.
Sprva so bili ti namenjeni zgolj petju podoknic, obeleževanju rojstev in smrti, za petje
ob delu, ob običajih, ob različnih praznikih, ob lipi sredi vasi, družinskemu petju ob
kmečkih opravilih, petju ob plesu, folklora, kasneje pa se je zborovsko petje zrcalilo v
najrazličnejših nastopih, koncertih, jubilejih in prireditvah.
Nekatere pevske skupine in zbori so se ohranili do današnjih dni, drugi so se
spreminjali, preimenovali ali pa prenehali z delovanjem. Pomembno je, da je ostala
prava zborovska vizija.
Veliko podatkov o tradiciji zborovstva in posledično o delovanju osnovnošolskih
zborov Spodnje Savinjske doline smo našli v šolskih kronikah in zbornikih različnih
pevskih zasedb Spodnje Savinjske doline. V monografijah ob stoletnicah organiziranega
petja v krajih Spodnje Savinjske doline lahko najdemo pisne vire, ki dokazujejo, kako
pomembna posvetna kulturna dejavnost je zborovsko petje in kako pomemben člen so

41

pri tem osnovnošolski pevski zbori tako v preteklosti kot šolskem letu, ki smo ga
raziskovali.
Organizirano petje v Spodnji Savinjski dolini v vsakem kraju presega stoletnice, kar je
dokaz, da ima zborovsko petje v osnovni šoli in izven nje dolgoletno in bogato tradicijo.
Slika 8 in Slika 9 predstavljata zbora v preteklosti.

Slika 8: Mnogi izmed pevcev otroškega pevskega zbora Gotovlje pod vodstvom gospe Margit Juteršek
Vir: (Posvetno društvo Gotovlje, 1994, str: 22)

Slika 9: Otroški pevski zbor Tabor z zborovodkinjo Mojco Dobnik
Vir: (Pevsko društvo Tabor, 1996, str. 21)
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5. UTEMELJITEV IZBIRE OBRAVNAVANE TEMATIKE
OSNOVNOŠOLSKEGA
ZBOROVSTVA
V
SPODNJI
SAVINJSKI DOLINI
Večina izobraženih ali ljubiteljskih glasbenikov je bila v procesu izpopolnjevanja
nekako vpeta v petje, pa naj bo to solistično petje, petje v malih komornih skupinah ali
v zborih. Petje pri posamezniku oblikuje pozitivna čustva, spodbuja miselne procese,
oblikuje vedenjske značilnosti in vrednote. Ritem in melodija vsa leta šolanja otroku
pomagata logično misliti, bolje pomniti, krepiti samozaupanje, spodbujati njegovo
ustvarjalnost in ga sooblikovati v delovnega, radovednega in neodvisnega človeka. V
času odraščanja bo otrok ob svoji najljubši melodiji potolažen, ob znanem ritmu pa si bo
uredil misli. Če bo otrok voden po poti kakovostne glasbe in zdravega mišljenja, bo svoj
um najbolje izkoristil.
Ko te petje začne celostno zaznamovati, ga vzameš za svojega, saj to počneš z vrstniki
in s prijatelji. Če rasteš z zborovskim petjem, če ti zleze pod kožo, že v rani mladosti
spoznaš, da je to del tebe za vse življenje.
V prvih obveznih slovenskih šolah, ki jih uvede Maria Terezija leta 1774, se kot šolski
učni predmet pojavi tudi petje. Ta v srednjem veku zajame ožji krog izobražencev v
samostanskih in stolniških šolah, v času reformacije pa že ima širši vpliv, saj predstavlja
osnovno sredstvo verske vzgoje. V sedemdesetih letih 19. stoletja petje z avstrijskim
državnim osnovnošolskim zakonom postane obvezen učni predmet. Učni načrti že od
samega začetka priporočajo vključitev vseh učencev v šolski pevski zbor, le število
učnih ur, namenjenih zborovskemu petju, skozi čas variira. V slovenskih osnovnih šolah
pevski zbor trenutno spada med interesne dejavnosti, kar pomeni, da se otroci zanj
odločijo prostovoljno. Osnovnošolski otroci lahko pojejo v enoglasnem, dvoglasnem ali
troglasnem pevskem zboru. V praksi pa je glavna delitev osnovnošolskih zborov v dve
kategoriji: v otroški pevski zbor, v katerega so vključeni otroci do enajstega leta starosti,
in v mladinski pevski zbor, ki vključuje otroke do petnajstega leta starosti.
Srce kulturne dejavnosti vsake osnovne šole Spodnje Savinjske doline predstavljajo
dramski, literarni, publicistični, novinarski, oblikovalni, ustvarjalni, likovni krožki,
ansambelske igre, plesne skupine, folklora in raznovrstne vokalne skupine, med
katerimi so najštevilčnejši in vedno znova nepogrešljivi pevski zbori. V šolskih
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publikacijah raziskovanih osnovnih šol transparentno lahko razberemo med vsemi
ponujenimi interesnimi dejavnostmi in šolskimi projekti veliko večino umetniških
dejavnosti. Razlikujejo se zgolj po poimenovanju in po intenzivnosti. Največji nabor teh
nudi I. OŠ Žalec, saj je najštevilčnejša, ima največ učencev in učiteljev, ki izvajajo
številne interesne dejavnosti.
Ne moremo si predstavljati kulturnih dogodkov v šoli in šolskem okolišu brez aktivnega
sodelovanja različnih pevskih zborov. Ta interesna dejavnost je po kvaliteti in kvantiteti
pred ostalimi in predstavlja ogledalo vsake osnovne šole. Vodstvo šole in pedagoški
kader izobraženih mentoric mora biti pozitivno in strokovno naravnan, da sledi novim
smernicam, hkrati pa ne sme pozabiti na ustaljeno prakso in pomen petja v otrokovem
celostnem razvoju. Zborovodja s svojim osebnostnim in glasbeno strokovnim občutkom
predstavlja središče in dušo zbora. Vsako pevsko vajo mora biti prežet z iskrenim
navdušenjem, sproščen, odgovoren, stabilen in vreden zaupanja.
Zavedanje, da se pri petju sproščajo hormoni sreče in zadovoljstva, da se zmanjšuje
stres in se nauči pravilne drže telesa ter dihanja, je izredno pomembno. Pevska
dejavnost omogoča prijetno druženje in kvalitetno preživljanje usmerjenega prostega
časa. Naloga mentorja je, da s svojo bogato motivacijo in z zgledom uspešno vključi v
pevsko dejavnost kar največ osnovnošolcev, jim na pravi način pokaže edinstveno pot
druženja in občutenja. (Žvar, 2001, str. 39) pravi: »Zborovsko petje je ustvarjalnopoustvarjalna umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene vrednote, pevcem pa
razvija višjo raven estetske občutljivosti.«
Izbira tematike izhaja iz mojih osebnih vzgibov. Od vrtca naprej, sem se vsako leto
redno vključevala v najrazličnejše pevske zbore in najpomembnejšo vlogo v moji
glasbeni zgodbi je imela prav mentorica mladinskega pevskega zbora osnovne šole, ki
me je s svojo notranjo karizmo, s svojo brezpogojno predanostjo glasbi in petju,
popeljala v prečudoviti svet zborovskega petja in me za vedno očarala. Ta mavrični svet
je postal del mene, spremlja me že vsa leta. Okušam ga na različne načine kot pevka in
kot mentorica. Prepričana sem, da je veliko podobnih zgodb zapisanih tudi med otroci,
ki so se šolali in se šolajo v Spodnji Savinjski dolini. Ustvarjalno sliko lanskoletnega
zborovskega petja v osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline pa podrobneje raziskujem
v svoji magistrski nalogi.
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6. EMPIRIČNI DEL

6.1 Raziskovalni problem
Z raziskavo smo želeli proučiti, kakšno je bilo osnovnošolsko zborovstvo Spodnje
Savinjske doline v šolskem letu 2017/2018 po kvaliteti in kvantiteti skozi oči mentorjev.
6.2 Opis vzorca
V raziskavo je bilo vključenih osem osnovnošolskih mentorjev. Ugotovili smo, da v
celotni Spodnji Savinjski dolini osnovnošolske zbore in prav tako pouk glasbe vodijo
ženske, mentorice, profesorice glasbene pedagogike. Njihova povprečna delovna doba
je dvajset let (najnižja je dve leti, najvišja pa petintrideset let let), povprečna starost
mentoric je triinštirideset let (najmlajša anketiranka šteje sedemindvajset let, najstarejša
pa sedeminpetdeset let). Mentorice so slovenske narodnosti.
6.3 Instrument
Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika in individualnih intervjujev.
Anketni vprašalnik vsebuje štirideset vprašanj; med njimi je dvajset zaprtih, sedemnajst
vprašanj je kombiniranega tipa, tri pa odprtega. Poleg omenjenega vprašalnik vsebuje še
pet demografskih vprašanj (to so vprašanja o spolu, izobrazbi, starosti, delovni dobi in
narodnosti).
6.4 Obdelava podatkov, njihova analiza in interpretacija
V tem poglavju bomo obdelali podatke, ki smo jih predhodno pridobili z anketnim
vprašalnikom, sestavljenim po določenih merilih, razdeljenim v posamezne sklope:
demografske informacije, osnovne informacije o zborih, način dela, analiza
repertoarjev, obisk in udejstvovanja pevskega zbora ter z intervjuji s posameznimi
mentoricami, prikazali v frekvenčnih tabelah, temu pa bosta sledili še njihova analiza in
interpretacija.
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1. Katere glasbeno ustvarjalne prakse imate na šoli?

1,2
1
0,8

OŠ Žalec

0,6

OŠ Petrovče

0,4

OŠ Griže

0,2

OŠ Šempeter

0

OŠ Polzela
OŠ Braslovče
OŠ Prebold
OŠ Vransko-Tabor

Graf 1: Prikaz glasbeno ustvarjalnih praks osnovnih šol Spodnje Savinjske doline

Glasbeno ustvarjalne prakse

število odstotek

Mlajši in starejši otroški pevski zbor

4

50,00

Otroški in mladinski pevski zbor

1

12,50

Dva otroška pevska zbora, mladinski zbor

1

12,50

1

12,50

Otroški pevski zbor in mladinska vokalna zasedba

1

12,50

Skupaj

8

100,00

ter mladinski zbor

in vokalno-instrumentalna skupina
Dva otroška pevska zbora, mladinski zbor in
komorna vokalna zasedba

Tabela 2: Prikaz glasbeno ustvarjalnih praks osnovnih šol Spodnje Savinjske doline

Tabela 2 prikazuje število glasbeno ustvarjalnih praks posameznih osnovnih šol
Spodnje Savinjske doline. Ugotovili smo, da imajo vse osnovne šole vsaj en otroški
pevski zbor, večina pa dva. Vse osnovne šole Spodnje Savinjske doline imajo tudi
mladinski pevski zbor, razen OŠ Šempeter ima mladinsko vokalno zasedbo, ker zadnjih
nekaj let na šoli ni bilo zaposlenega glasbenega pedagoga, zato na šoli ni deloval
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mladinski pevski zbor. V treh letih pa je glasbeni pedagoginji Katji Florjančič uspelo
pridobiti manjše število pevcev predmetne stopnje, s katerimi je ustanovila mladinsko
pevsko zasedbo. Na drugi strani pa ima I. OŠ Žalec največ učencev, zato na tej šoli
deluje poleg vseh omenjenih zborov tudi komorna vokalna skupina, katero sestavljajo
izrazito glasbeno nadarjeni učenci od šestega do devetega razreda. V bližini I. OŠ Žalec
je Glasbena šola Risto Savin Žalec, ki ponuja pester nabor dodatnega glasbenega
izpolnjevanja od igranja, petja in plesanja.
2. Imate na šoli avdicijo za sprejem v zbor?

Avdicija za sprejem v zbor
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Avdicija za sprejem v
zbor
Da

Ne

Samo za
mladinski
pevski zbor

Graf 2: Avdicija za sprejem v pevski zbor

Avdicija za sprejem v zbor Število Odstotek
Da

3

37,50

Ne

3

37,50

Le za mladinski pevski zbor

2

25,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 3: V koliko šolah Spodnje Savinjske doline potekajo avdicije za sprejem v pevski zbor

Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da se polovica šol poslužuje avdicij za sprejem
v najrazličnejše pevske zbore. Šoli, ki se poslužujeta zgolj avdicij za mladinski pevski
zbor, sta dve; OŠ Griže in OŠ Polzela.
Iz intervjuja na to temo lahko statistiko podkrepimo s posameznimi specifikami
osnovnih šol. V OŠ Prebold avdicija za otroški pevski zbor poteka v manjših
skupinicah, za mladinski pa individualno. Avdicijo za petje v pevskem zboru na OŠ
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Šempeter vsako leto izvedejo v mesecu septembru, kjer potencialni člani pevskega
zbora zapojejo poljubno pesem lastnega izbora in izvajajo najrazličnejše ritmičnomelodične vzorce. Specifika je prav gotovo še na I. OŠ Žalec, kjer na avdiciji najprej
skupaj zapojejo ljudsko pesem, nato pa sledi še individualni glasovni preizkus in
določitev posameznega glasu.
Iz pogovora z mentoricami ugotavljamo, da so si vse enotne v tem, da so jim v veliko
pomoč učiteljice razrednega pouka, ki poučujejo glasbeno umetnost; prepoznajo pevsko
talentirane otroke, zborovodji pomagajo pri temeljitem iskanju in motivaciji za
sodelovanje v pevskih zborih.
3. Ali vse vaše pevske skupine pojejo večglasno?
Večglasno petje pevskih skupin

Število Odstotek

Starejši otroški pevski zbor in mladinski zbor

5

67,50

Mladinski zbor

2

25,00

Starejši otroški zbor se počasi navaja na enostavno

1

12,50

8

100,00

dvoglasje, mladinski zbor poje večglasno
Skupaj

Tabela 4: Večglasno petje pevskih skupin na posameznih osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline

V Tabeli 4 so prikazani odgovori o večglasnem petju posameznih pevskih skupin
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline. Polovica šol se poslužuje večglasnega petja v
starejšem otroškem pevskem zboru in v mladinskem zboru. V OŠ Griže in OŠ
Braslovče poje večglasno le mladinski pevski zbor. V OŠ Prebold se starejši otroški
zbor postopoma navaja na enostavno dvoglasje, mladinski zbor pa prepeva večglasno.
Zborovodje so povedale, da je zelo pomembno, da otroka najprej naučimo vseh
pravilnih tehnik petja v enoglasju. Ko je to utrjeno in utečeno, se poslužujejo
enostavnega dvoglasja v tercah, otroških in slovenskih ljudskih pesmi, nato pa
pridobljeno znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi skladbami v večglasju, največkrat v
troglasju.

48

4. Imate v mladinskem zboru redne sekcijske vaje po glasovih?

Redne sekcijske vaje v mladinskem
pevskem zboru
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Redne sekcijske vaje v
mladinskem pevskem
zboru
Da

Ne

Le nekajkrat Odvisno od
letno
težavnosti
skladb

Graf 3: Redne sekcijske vaje v mladinskem pevskem zboru osnovnih šol Spodnje Savinjske doline

Redne sekcijske vaje v mladinskem pevskem zboru Število Odstotek
Da

3

37,50

Ne

2

25,00

Le nekajkrat letno

2

25,00

Odvisno od težavnosti skladb

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 5: Prikaz rednih sekcijskih vaj v mladinskem pevskem zboru osnovnih šol

Tabela 5 prikazuje podatke o tem, koliko osnovnih šol Spodnje Savinjske doline se
poslužuje sekcijskih vaj po posameznih pevskih glasovih. V mladinskem pevskem
zboru sekcijskih vaj ne izvajata OŠ Petrovče in OŠ Polzela, saj zaradi urnika to ni
možno. Pevci pridejo na vaje takrat, ko jim ustreza oziroma si vnaprej določijo dneve,
ko bodo vaje obiskovali, zato mentorici vedno poučujeta vse glasove hkrati. Nekajkrat
letno se sekcijskih pevskih vaj poslužujejo v OŠ Griže in OŠ Vransko-Tabor, v OŠ
Šempeter pa uporabijo sekcijske vaje le, če so skladbe težavnejše. OŠ Prebold, OŠ
Braslovče in OŠ Žalec se sekcijskih vaj pridno poslužujejo. Žalski pevci imajo sekcijske
vaje mladinskega pevskega zbora kar štiri ure tedensko, saj je njihov pevski zbor zelo
številčen.
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Mentorice menijo, da so sekcijske vaje vsekakor dober način podrobnega pridobivanja
in utrjevanja posameznega glasu v zboru, saj učenci tako svoj glas zares obvladajo, v
sozvočju z ostalimi glasovi pa so natančnejši.
5. Koliko šolskih ur tedensko namenite pevski vaji?
Šolske ure tedenskih pevskih vaj

Število Odstotek

Otroški pevski zbor vadi 2 šolski uri na teden, mladinski 4

6

75,00

Otroški pevski zbor vadi 1 šolsko uro tedensko, mladinski 3

1

12,50

Otroški pevski zbor vadi 3 šolske ure, mladinski 3 na teden

/

/

Drugo (vokalna zasedba OŠ Šempeter namesto MPZ)

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 6: Prikaz šolskih ur tedenskih pevskih vaj

Tabela 6 prikazuje, koliko šolskih ur na teden porabi vsaka posamezna osnovna šola
Spodnje Savinjske doline za pevske vaje. V večini osnovnih šol potekajo vaje otroškega
pevskega zbora dvakrat tedensko po eno šolsko uro, vaje mladinskega zbora pa štirikrat
tedensko prav tako po eno šolsko uro. V OŠ Vransko-Tabor otroški pevski zbor vadi
enkrat tedensko po 45 minut, mladinski zbor pa dvakrat tedensko, enkrat 45 min in
enkrat dve šolski uri skupaj. V OŠ Šempeter tako otroški pevski zbor kot mladinska
vokalna zasedba pevski vaji namenijo tri šolske ure na teden.
Pridobljeni podatki nam povedo, da potrebujejo starejši pevci več vaj na teden, to pa je
posledično povezano z zahtevnejšim repertoarjem in večglasnim petjem. Tiste
mentorice, ki tudi z otroškimi pevskimi zbori delajo več kot eno uro tedensko, da pesmi
dodajo še gibanje, ritem, zvok, male ritmične instrumente, pa tako skladbe postavijo na
višji nivo.
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6. Se nove skladbe hitreje učijo dekleta ali fantje?
Učenje novih skladb glede na spol otrok Število Odstotek
Dekleta

1

12,50

Fantje

/

/

Odvisno od generacije

/

/

Ne čutim razlik

6

75,50

Ne morem se opredeliti

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 7: Učenje novih skladb glede na spol otrok

Večina mentoric osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske doline meni, da ne čutijo
posebnih razlik po spolu, ko se učijo novih skladb.
Mentorica I. OŠ Žalec pripomni, da spol po njenem mnenju ne vpliva na hitrost učenja,
saj meni, da je slednje bolj odvisno od posameznikovih glasbenih sposobnosti in znanj.
Mentorica OŠ Prebold doda, da se novih skladb sicer enako hitro učijo tako deklice kot
dečki, da pa so deklice vsekakor bolj pridne in zbrane med delom. Vodja zbora OŠ
Griže meni, da se novih skladb hitreje učijo deklice kot dečki, pevovodja OŠ Šempeter
pa pove, da v svojih pevskih skupinah nima toliko dečkov, da bi na zastavljeno
vprašanje lahko natančno odgovorila, saj so njena ciljna skupina predvsem dekleta.
Učiteljice zborov povedo, da v zborih še vedno prevladuje število deklet, fantje ostajajo
v manjšini, predvsem v mladinskih pevskih zborih, saj se v tem obdobju pubertete fantje
srečujejo s težavo mutiranja in z drugimi interesi.
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7. Kako nagradite učence, ki prepevajo v zboru vseh devet let?
Nagrajevanje učencev, ki v zboru prepevajo celotno Število Odstotek
osnovnošolsko izobraževanje
Z nagrado na zaključnem koncertu pevskih zborov

4

50,00

Pevci prejmejo posebno priznanje

2

25,00

Vsako leto pevci prejmejo nekaj drugega

1

12,50

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 8: Nagrajevanje učencev, ki v zboru prepevajo vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja

Iz Tabele 8 je razvidno, da kar polovica osnovnošolskih pevcev Spodnje Savinjske
doline prejme nagrado na zaključnem koncertu vseh pevskih zborov šole. V OŠ
Braslovče učence nagradijo s knjižno nagrado, v OŠ Prebold pevci prejmejo simbolična
darila, v OŠ Petrovče dobijo pevci skromno darilce, v OŠ Vransko-Tabor pa pevce na
zaključnem koncertu javno izpostavijo in se jim zahvalijo, še posebej mentorica zbora
in ravnateljica, otroci ob tem prejmejo posebno pohvalo in simbolično darilce. V OŠ
Griže prejmejo pevci vsako leto nekaj drugega, v OŠ Šempeter pa se mentorica
omenjene prakse nagrajevanja učencev ne poslužuje, saj pevce vsako leto nagradi z
intenzivnimi vajami in jim tako omogoči čudovit odmik iz vsakdanjega okolja, z
izvajanjem otrokom ljubih skladb različnih glasbenih zvrsti ter s sodelovanjem različnih
glasbenikov in instrumentalistov. V I. OŠ Žalec in OŠ Polzela pridni osnovnošolski
pevci ob koncu šolskega leta prejmejo posebno priznanje. V OŠ Polzela so ga
oblikovali sami in naslovili Sončkova pevska značka. To so razdelili na tri različna
obdobja: bronasta pripada otrokom, ki prepevajo v zboru tri leta, srebrna za šestletno
prepevanje in zlata za vseh devet let prepevanja v zboru. V I. OŠ Žalec pevci prejmejo
za petje vseh devet let posebno priznanje in darilo s posvetilom, večkrat gre za
pesmarico. Zanimivo pa je, da se žalski pevci za svojo devetletno pridobljeno pevsko
znanje zahvalijo mentorici na poseben način, tako da ji na znano melodijo sestavijo
glasbeno zahvalo, ki jo večglasno izvedejo na zaključnem koncertu pred publiko.
Pedagoško poslanstvo zborovodij je odkriti pevce, jih izpopolnjevati ne le za čas
šolanja, ampak za celo življenje, zato je pomembno, da jim razvijajo ljubezen do petja
in hkrati odgovornost do slovenske pesmi. Izoblikovane pevce, ki prepevajo v šolskih
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zborih vseh devet let, posebej izpostavijo, s tem pa potrdijo, da je življenje skozi pesem
edinstveno.
8. Se skozi leta število pevcev povečuje ali zmanjšuje?

Število pevcev skozi leta
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Število pevcev skozi leta

Ostaja približno
na isti ravni

Odvisno od
generacije

Število pevcev se
vsako leto
povečuje

Graf 4: Število pevcev skozi leta

Število pevcev skozi leta

Število Odstotek

Ostaja približno na isti ravni

2

25,00

Odvisno od generacije

2

25,00

Število pevcev se vsako leto povečuje

4

50,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 9: Število pevcev skozi leta

Tabela 9 prikazuje, da se kar v polovici osnovnih šol Spodnje Savinjske doline število
pevcev iz leta v leto povečuje. Na OŠ Griže in na I. OŠ Žalec mentorici zborov
navajata, da število otrok v zborih ostaja približno na enaki ravni, na OŠ Petrovče in OŠ
Prebold pa se pevovodji strinjata, da je število pevcev v njihovih zborih odvisno od
posamezne generacije; kakšno leto je otrok v razredu več, kakšno leto manj, zato tudi
udeležba otrok v pevskih zborih variira glede na določeno šolsko leto.
Pridružujemo se mnenju mentoric, da so vokalne in zborovske skupine postale način
izražanja, druženja, komunikacije in podobno. Ni se treba bati, da bi se zborovstvo na
osnovnih šolah okrnilo. Zelo pomembno je, da je koncert zbora množičen nastop z
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velikim krogom poslušalcev, ki pa so nujno potrebni za otrokovo potrditev in nadaljnjo
motivacijo.
9. Ali ste v preteklem šolskem letu 2017/2018 uspeli zadovoljiti vse zastavljene
cilje?
Zadovoljitev vseh zastavljenih ciljev v šolskem letu 2017/18 Število Odstotek
Zastavljene cilje sem dosegla

5

67,50

Ne, saj so cilji vedno višji, kot jih lahko uresničimo

1

12,50

Drugo

2

25,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 10: Zadovoljitev vseh zastavljenih ciljev v preteklem šolskem letu 2017/2018

Iz Tabele 10 je razvidno, da je skoraj sedemdeset odstotkov mentoric osnovnošolskih
zborov Spodnje Savinjske doline uspešno zadovoljilo cilje šolskega leta 2017/2018.
Mija Novak, mentorica na OŠ Polzela, meni, da si mora mentor vsako leto postaviti
višje cilje, h katerim stremi in se jim želi približati. Pomembno je, da so postavljeni
višje od faze ugodja in da pri pevcih in mentorju iščejo presežke. Doda tudi, da najbrž
nikoli ne bo kos urniku, ki postavlja interesno dejavnost osnovnošolskega pevskega
zbora v zadnje ure pouka. Pevce vsako leto čaka težka naloga, saj se morajo vedno
znova dokazovati na najrazličnejših javnih prireditvah, nastopih in proslavah. Za svoje
uspehe morajo res trdno delati. Vsekakor omeni tudi nujno potrebno vsestransko
podporo in naklonjenost staršev ter vodstva šole. Temu mnenju se pridružuje tudi
pevovodja na OŠ Braslovče Anja Jezernik, čeprav se na drugi strani zaveda, da na čas
vaj težko vpliva. Vanja Govek, mentorica zbora na OŠ Vransko-Tabor, pa pripomni, da
je pri njih predvsem problem vaj mladinskega pevskega zbora, saj gre za dve šoli, dve
devetletki, ki sta en zavod. Velik problem je razporeditev in umestitev pevskih vaj v
urnik, saj so pevci običajno vključeni v pestro paleto drugih šolskih in obšolskih
dejavnosti.
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10. Kako poteka pevska vaja?
Potek pevske vaje

Število Odstotek

Opevanje, obravnava pesmi po posameznih glasovih,

4

50,00

2

25,00

Opevanje, pogovor z učenci, delo z notnim materialom, pogovor

1

12,50

Ogrevanje, dihalne vaje, vaje za dikcijo, opevanje, petje pesmi (že

1

12,50

Drugo

/

/

Skupaj

8

100,00

interpretacija pesmi, utrjevanje
Vaje za opevanje, učenje nove pesmi, petje po želji učencev ali
petje že naučenih skladb

naučene ponovimo, učimo se novih)

Tabela 11: Potek pevske vaje

Tabela 11 pove, da kar polovica zborovodkinj osnovnih šol Spodnje Savinjske doline
uporablja podobne metode in načela poučevanja pri izvedbi posameznih pevskih vaj.
Največkrat potekajo po naslednjem zaporedju: opevanje, obravnava pesmi po
posameznih glasovih, interpretacija pesmi in njeno utrjevanje. Pevovodja zborov na OŠ
Braslovče se poslužuje metode, da ob koncu pevske vaje večkrat zapojejo pesem, ki jo
že obvladajo. Mentorica zborov na OŠ Griže pa svoje učence nagradi s petjem skladb
po njihovih željah. Zborovodja na OŠ Vransko-Tabor pove, da na njenih vajah vsekakor
prevladuje podrobno delo z notnim gradivom, z otroki pa se tudi o posameznih
obravnavanih skladbah in drugih zadevah vsako uro pogovori. Mentorica na I. OŠ Žalec
je potek pevske vaje podrobno opisala. Vsako vajo pričnejo s posebnim ogrevanjem,
kjer jih opozori na pravilno telesno držo, sledi izvedba dihalnih vaj, vaj za dikcijo in pa
izvajanje različnih upevalnih vaj. Nato začnejo s petjem skladb. Že znane ponovijo in še
podrobneje izdelujejo posamezne dele, kjer jih zborovodkinja še posebej opozori na
ustrezno dinamiko, na fraziranje in izgovarjavo besed. Ko pa se učijo novih pesmi, jim
vsako pesem najprej predstavi ob lastni klavirski spremljavi, temu sledi natančno branje
besedila in petje posameznih delov pesmi ter povezovanje teh v večje celote.
Z intervjuji smo prejeli več podrobnejših odgovorov o upevalnih in dihalnih vajah, ki se
jih poslužujejo pri ustvarjanju. Glede upevalnih vaj je večina mentoric povedala, da
vsako leto uporabijo nekaj stalnih vaj, ki so preizkušene skozi igro glasu, nekaj vaj pa
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dodajo glede na pevske posebnosti posameznih konkretnih skladb. Mentorica zborov na
OŠ Vransko-Tabor pove, da vaje spreminja, jih dodaja in odvzema, zborovodja na OŠ
Prebold vedno izbere nekaj vaj, ki jih delajo določen čas, potem pa zopet začne z
novimi, da se otroci ne dolgočasijo. Meni, da le z zanimivimi upevalnimi vajami
dosežejo želene cilje. Mentorica zborov na I. OŠ Žalec pa rada uporablja najrazličnejše
vaje, ki jih ustvari sama. Različne načine opevanja povzema iz lastnega šolanja, iz
solopetja, iz lastnih pevskih izkušenj v zboru in iz Katjine upevalnice 1 in 2, iz
glasbenih revij, npr. Glasba v šoli itd.
Mentorice zborov enotno menijo, da ni odličnega zborovskega petja brez sprotnih vaj
dihanja.
11. Ali učite otroke dihanja s trebušno prepono?
Učenje dihanja otrok s trebušno prepono Število Odstotek
Da

8

100,00

Ne

/

/

Skupaj

8

100,00

Tabela 12: Učenje dihanja otrok s trebušno prepono

Iz Tabele 12 je razvidno, da se mentorice strokovno zavedajo pomena dihanja in petja s
trebušno prepono, zato temu posvečajo vso pozornost. Vedo, da je le takšno petje
pravilno petje, ki vodi do zastavljenih ciljev in vsakoletnih dosežkov.
Mentorice učence pri dihanju spodbujajo, da začutijo razširitev okrog pasu, delovanje
mišic v spodnjem delu trebuha in delovanje mišic medeničnega dna. Otroci med vajo
položijo na omenjene predele svoje dlani, da se laže preverjajo. Učiteljice so pri
omenjenem izvajanju vaj zelo pozorne tudi na rame, ki morajo vedno ostati na svojem
mestu in se ne smejo dvigovati. Uporabljajo zelo raznolike vaje za pravilen pevski vdih
in izdih. Pri tem se poslužujejo preizkušenih metod, ki so blizu otrokom. To pomeni, da
jih poenostavijo in približajo njihovemu nivoju.
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12. Ali med vajo vedno sedite ali tudi kdaj stojite, se gibate in drugo?
Položaj pevca med vajo

Število Skupaj

Sedimo, stojimo in se gibamo

5

62,50

Sedimo, stojimo, se gibamo, hodimo v taktu, tleskamo…

1

12,50

Pri dihalnih vajah in opevanju stojimo, potem se usedemo

2

25,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 13: Položaj pevca med vajo

Iz Tabele 13 je razvidno, da se pet mentoric osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske
doline med vajo poslužuje sedenja, stanja in gibanja. Mentorica zborov na OŠ Polzela
pove, da otroci med izdelovanjem repertoarja tudi hodijo v taktu, pevovodja na OŠ
Vransko-Tabor pa doda, da njeni učenci izvajajo dihalne in upevalne vaje stoje, vse
ostalo sede. Ko pa je določena skladba izdelana oziroma tik pred nastopom, pojejo vse
skladbe stoje in se ob tem gibajo. Na I. OŠ Žalec otroci med vajo večino časa sedijo,
vstanejo le pri ogrevanju in dihalnih vajah ter občasno pri opevanju. Prakticirajo tudi
metodo, da na skupnih vajah med skladbami vstajajo posamezni glasovi, ostali sedijo.
Pomembno je, da se mentorice zavedajo, da se pevske vaje ne izvajajo zgolj sede, saj le
s sedečim stanjem ne dosegajo maksimalne koncentracije pevcev in kvalitete odpetega.
13. Kako se lotite učenja nove skladbe?
To vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so svoje odgovore mentorice podale same. Iz
odgovorov je razvidno, da se lotijo učenja nove skladbe na podoben način, hkrati pa ima
vsaka tudi svojo specifiko, kar se kaže v njihovih načelih dobre pedagoške prakse.
Bojana Hrovat, mentorica zborov na OŠ Prebold, pove, da se najprej loti temeljite
predstavitve posamezne pesmi, pomaga si tudi z različnimi posnetki s spleta, potem se z
otroki pogovori o vsebini dela. Najprej skupaj glasno preberejo besedilo, potem pesem
zaigra in zapoje, nato pa nadaljujejo s ponovitvami in z izdelovanjem. Anja Jezernik,
pevovodja zborov na OŠ Braslovče, najprej z učenci prebere besedilo skladbe, v kateri
skupaj poiščejo glavno linijo, nato začnejo z učenjem težjih delov v skladbi, tem sledijo
lažji. Celotno besedilo ritmično izgovarjajo z vsemi zapisanimi poudarki in dinamiko,
kasneje pa se naučijo še melodijo po metodi odmeva. Ko to osvojijo, začnejo z
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utrjevanjem in memoriranjem. Mentorica zborov na OŠ Griže Andreja Konovšek
učencem najprej predstavi novo pesem, zavrti njen posnetek, potem se z otroki pogovori
o vsebini dela in o njeni sporočilnosti, temu sledi podrobna ritmična in melodična
analiza skladbe, učenje po posameznih delih in združevanje po različnih glasovih. Anita
Žolnir, zborovodja na OŠ Polzela, začne vedno s predstavitvijo pesmi, nato skupaj z
otroki preberejo besedilo, težje dele ritmizirajo ter pričnejo z učenjem melodije. Tina
Strahovnik, mentorica zborov na I. OŠ Žalec, svojim učencem najprej pesem predstavi
tako, da jo zapoje ob svoji klavirski spremljavi, potem pove o njej kakšno zanimivo
stvar, npr. nastanek pesmi, nekaj besed o skladatelju, predstavi namen in zakaj jo je
izbrala ter otrokom za motivacijo predvaja kakšen video s tekmovanja, kjer so izvajali
to skladbo. Po predstavitvi skupaj z otroki prebere besedilo pesmi. Če je ritem težji, tudi
počasi ritmizirajo celotno besedilo, sledi petje manjših delov po metodi imitacije, nato
omenjene dele združujejo v večje celote. Posebej je pozorna na jasno izgovarjavo, na
končnice in na pravilno intonacijo. Kasneje se osredotoči tudi na dinamiko in fraziranje.
Pevovodja na OŠ Šempeter Katja Florjančič učencem najprej pesem sama zapoje,
interpretira besedilo, predvaja kakšen zvočni posnetek in nato začnejo z učenjem.
Mentorica na OŠ Vransko-Tabor Vanja Govek pa otrokom najprej zaigra zborovski
part, včasih jim zavrti tudi kak dober posnetek, potem sledi učenje po metodi odmeva.
Mija Novak, pevovodja na OŠ Polzela, pa skladbo otrokom najprej temeljito predstavi,
potem besedilo skupaj preberejo in začnejo z vajo.
Ne glede na nianse poučevanja novih pesmi so učiteljice s svojim pedagoškim znanjem
in z bogato pedagoško prakso razvile svoj lasten princip učenja, ki sledi viziji
kvalitetnega zborovskega petja.
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14. Uporabljate pri izvedbi zborovskih skladb tudi instrumente in katere?
Uporaba instrumentov pri izvedbi

Število Skupaj

Da, klavir oz. klavinovo

4

50,00

Da, največkrat klavir, tudi glasbila,

1

12,50

3

37,50

Drugo

/

/

Skupaj

8

100,00

ki jih igrajo učenci naše šole
Da, klavir, Orffova glasbila, harmoniko,
kitaro, flavto, tolkala …

Tabela 14: Uporaba instrumentov pri izvedbi zborovskih skladb

Tabela 14 prikazuje, da

vse mentorice osnovnih šol Spodnje Savinjske doline

uporabljajo najrazličnejšo instrumentalno spremljavo ob petju. Štiri pri izvedbi skladb
uporabljajo le klavirsko spremljavo. Mentorice na OŠ Prebold, na OŠ Braslovče in na
OŠ Šempeter se pri izvedbi poslužujejo spremljave več različnih instrumentov: klavirja,
Orffovih glasbil, harmonike, kitare in drugih. V OŠ Griže se mentorica največkrat
poslužuje spremljave klavirja, a tudi drugih instrumentov, ki jih igrajo učenci njihove
šole. Doda, da morajo biti glasbila vsekakor ustrezna, v povezavi z glasbeno vsebino
pesmi in da so pri nekaterih pesmih spremljevalni instrumenti že zapisani v partituri.
15. Ali pri poučevanju uporabljate solmizacijske zloge?

Uporaba solmizacijskih zlogov pri
učenju nove skladbe
8
6
Uporaba solmizacijskih
zlogov pri učenju nove
skladbe

4
2
0
Da

Ne

Graf 5: Uporaba solmizacijskih zlogov pri učenju nove skladbe
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Uporaba solmizacijskih zlogov pri učenju nove skladbe Število Skupaj
Da

1

12,50

Ne

7

87,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 15: Uporaba solmizacijskih zlogov pri učenju nove skladbe

Tabela 15 pove, da je uporaba solmizacijskih zlogov pri učenju novih pesmi v osnovnih
šolah Spodnje Savinjske doline skoraj popolnoma izvzeta. Le Katja Florjančič,
pevovodja zborov na OŠ Šempeter, se učenja s solmizacijskimi zlogi občasno
poslužuje.
16. Ali pri poučevanju nakazujete potek melodije z rokami?
Nakazovanje poteka melodije z rokami

Število Skupaj

Da

3

37,50

Ne

/

/

Občasno

3

37,50

Le na kritičnih mestih oz. v prvi fazi učenja

1

12,50

Pri otroškem zboru da, pri mladinskem ne

1

12,50

Skupaj

8

100,00

nove skladbe

Tabela 16: Nakazovanje poteka melodije z rokami

Iz Tabele 16 je razvidno, da se tri vodje zborov osnovnih šol Spodnje Savinjske doline
pri učenju novih skladb poslužujejo nakazovanja poteka melodije z rokami, gre za
osnovne šole v Žalcu, na Polzeli in v Šempetru. Prav tako se tri mentorice osnovnih šol
Braslovče, Petrovče in Griže nakazovanja melodije z rokami poslužujejo občasno.
Pevovodja na OŠ Vransko-Tabor prakticira nakazovanje poteka melodije le na kritičnih
mestih in v prvi fazi učenja nove skladbe, na OŠ Prebold pa mentorica uporablja
omenjeno tehniko učenja le pri otroškem pevskem zboru, pri mladinskem pa ne.
Vse mentorice zborov se torej na takšen ali drugačen način, večkrat ali občasno
poslužujejo poučevanja melodije z nakazovanjem poteka melodije z rokami in tako
seznanjajo otroke tudi s to metodo poučevanja petja.
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17. Si ritem med skladbo učenci samostojno trkajo, sledijo vaši roki, opazujejo
metronom?
Osvojitev ritma skladbe

Število Skupaj

Poslužujemo se vsega zgoraj naštetega

3

36,50

Učenci opazujejo mojo roko

3

36,50

Učenci pri učenju nove skladbe občasno ploskajo ritem besedila,

1

12,50

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

drugače sledijo moji roki

Tabela 17: Osvojitev ritma skladbe

Iz Tabele 17 je razvidno, da je v osnovni šoli mentorjeva roka, ki ji sledijo pevci, glavni
metronom, ki nakazuje potek ritma. Izkazalo se je, da je vsak pedagoški vodja
individuum zase in je v samem poučevanju lahko fleksibilen, dopušča več, išče nove in
inovativne prijeme ali se drži klasike, a je pri tem tudi lahko zelo uspešen. Vsak učitelj
ima pri poučevanju možnost izbrati svoj način, pomembno je le, da sledi učnemu načrtu
in zastavljenim ciljem. Tri zborovodje dopuščajo več načinov osvajanja ritmov.
Otroci sledijo njihovim rokam, večkrat si tudi sami ploskajo ali tleskajo ritem ob
besedilu, pri zahtevnejših skladbah pa uporabijo metronom. Mentorice zborov na OŠ
Braslovče, na OŠ Prebold in na OŠ Griže so na podlagi lastne pedagoške prakse zveste
učenju ritma po sledenju mentorjeve roke. Pevovodja na I. OŠ Žalec doda, da njeni
učenci občasno ploskajo ritem besedila, ko se učijo novih skladb, drugače pa sledijo
njeni roki. Pevovodja na OŠ Vransko-Tabor pove, da roki na zahtevnejših mestih doda
skupno ritmiziranje besedila.
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18. Uporabljate kdaj metodo snemanja skladb - se poslušate in tako popravite
napake?

Uporaba metode snemanja skladb
3,5

3
2,5
2

Uporaba metode
snemanja skladb

1,5
1
0,5
0
Občasno

Premalokrat Mnogokrat

Ne

Graf 6: Uporaba metode snemanja skladb

Metoda snemanja Število Odstotek
Občasno

3

37,50

Premalokrat

1

12,50

Mnogokrat

2

25,00

Ne

2

25,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 18: Metoda snemanja

Mentorice ugotavljajo, da se premalo poslužujejo metode snemanja skladb, čeprav
zatrjujejo, da imajo dovolj snemalnih pripomočkov, da bi to lahko izvedle. Nad metodo
so sicer navdušene in ji dajejo velik pomen, vendar v praksi ne pride na vrsto. Zavedajo
se, da bi na tak način lahko močno izboljšale drobne napake in nadgradile celoten nivo
kvalitete izvedbe skladb. Raziskava je pokazala, da se mentorici osnovnih šol v
Preboldu in v Šempetru tega poslužujeta mnogokrat, pevovodja šole v Šempeter tudi
doda, da le tako lahko izvedbo skladbe analizirajo in popravijo napake. Iz Tabele 18 je
tudi razvidno, da tri pevovodje metodo uporabijo občasno, mentorica zborov na OŠ
Braslovče premalokrat, zborovodji osnovnih šol v Vransko oz. Taboru in v Žalcu pa se
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te metode sploh ne poslužujejo. Slednja pa doda, da skladbe posname le na koncertih in
revijah, da jih potem lahko analizira.
19. Imate vaje vedno v istem prostoru?
Prostor vaj

Število Odstotek

Da, vedno

7

87,50

Skoraj vedno

1

12,50

Ne

/

/

Skupaj

8

100,00

Tabela 19: Prostor vaj

Večina osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske doline vadi vedno v istem prostoru
šole. Po navadi gre za glasbeno učilnico, izjemo tu predstavljajo le vaje pred
tekmovanji, nastopi in samostojnimi koncerti. Zbor OŠ Griže vadi v istem prostoru le,
če je to mogoče.
Vse mentorice menijo, da je pomembno, da se učimo vedno v istem prostoru in ob istem
času, saj le tako dosežemo optimalne rezultate.
20. Katere vaje so po vaših izkušnjah bolj efektivne, pred ali po pouku?

Čas pevskih vaj
6
5
4
3

Čas pevskih vaj

2
1
0
Po pouku

Pred poukom

Drugo

Graf 7: Najprimernejši čas pevskih vaj
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Čas vaj

Število Odstotek

Po pouku

5

62,50

Pred poukom

2

25,00

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 20: Čas vaj

Več kot pol zborovodij meni, da so glede na njihove izkušnje vaje po pouku najbolj
efektivne. Ob tem mentorica na OŠ Petrovče doda, da nima izbire, saj ima možnost
imeti vaje pevskega zbora zgolj po pouku. Glede efektivnosti vaj pove pevovodja na OŠ
Polzela, da so veliko primernejše šesto šolsko uro, ne pa sedmo ali osmo po kosilu.
Mentorici zborov na I. OŠ Žalec in na OŠ Šempeter sta složni, da so vaje pred poukom
veliko efektivnejše kot po pouku, saj so otroci zjutraj spočiti, hkrati pa zelo motivirani,
pripravljeni so prej vstati zaradi pevskih vaj in dan začeti z glasbo. Zborovodja na OŠ
Braslovče meni, da ni dobro imeti pevskih vaj ne pred poukom in ne po njem, ampak bi
bilo najbolje vaditi med poukom ali popoldne po počitku, čeprav se zaveda, da so njene
želje v današnjem času neuresničljive.
21. Se srečujete s težavo mutiranja pri fantih?
Težava mutiranja pri fantih Število Odstotek
Da

8

100,00

Ne

/

/

Skupaj

8

100,00

Tabela 21: Težava mutiranja pri fantih

Mentorice vseh osnovnih šol Spodnje Savinjske doline se srečujejo s težavo mutiranja
pri fantih, saj pri njih poleg drugih sprememb v puberteti pride tudi do spremembe
glasu. Povedo, da so fantje v primerjavi z dekleti v pevskem zboru v veliki manjšini, da
njihovi glasovi pevskemu zboru dajejo posebno barvo. Na žalost pa se vsem fantom v
zadnjem triletju zgodi, da se jim glas spremeni. Zborovodje problem mutacije rešujejo
na različne načine, tako da fantje še vedno aktivno sodelujejo v pevskem zboru, vendar
ne kot pevci, ampak kot instrumentalisti, govorci besedil pesmi ali posameznih vmesnih
verzov v skladbah kot povezovalci, napovedovalci in podobno …
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22. Hodite na intenzivne vaje?
Izvedba intenzivnih vaj

Število Odstotek

Da, enkrat letno

5

62,50

Da, večkrat letno

1

12,50

Enkrat letno imamo intenzivne vaje kar na šoli

1

12,50

Ne hodimo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 22: Izvedba intenzivnih vaj

Iz Tabele 22 je razvidno, da se vsi pevski zbori, razen enega, vsaj enkrat letno udeležijo
intenzivnih pevskih vaj. Učenci na OŠ Vransko-Tabor zadnja leta obiščejo Ljubno,
otroci na OŠ Polzela gredo v Fieso, pevci na OŠ Šempeter se odpravijo na slovensko
primorje, osnovni šoli v Braslovčah in v Petrovčah pa učence peljeta v različne CŠOD
domove. Na intenzivnih vajah so učenci šole Vransko-Tabor vedno dva dni. Vsako leto
jih popestrijo s krstom novih pevcev, ki ga pripravijo najstarejši pevci zbora. Med
vajami se poslužujejo različnih športnih aktivnosti, večkrat se odpravijo tudi na sprehod.
Mentorica polzelske šole se strinja, da so intenzivne vaje zelo pomembne. Poudarja, da
so otroci na njih bolj ustvarjalni, motivirani, pripravljeni za delo in dosežejo količinski
presežek. Poslužujejo se sekcijskih vaj po posameznih glasovih, ki jih vodijo
korepetitorji, tako pesmi še podrobneje utrjujejo. Na OŠ Šempeter intenzivne vaje
potekajo od petka do nedelje. Pevovodja razdeli pevce po ciljnih skupinah in z njimi
utrjuje in izdeluje skladbe. Vsako leto povabijo učiteljice, ki poskrbijo za usmerjene
sprostitvene dejavnosti otrok med posameznimi vajami. Njihovo delo je ves čas
naravnano na dvig nivoja motivacije otrok, zato so pripravljeni za delo ves čas.
Zborovodji na OŠ Braslovče in na OŠ Petrovče povesta, da pri njih intenzivne vaje
potekajo dva dni, da so zelo efektivne in nujno potrebne.
Osnovnošolski pevci I. OŠ Žalec enkrat letno odidejo na izbrano destinacijo, ki jo
izberejo skupaj z učenci in vodstvom šole. Zadnja leta se odločajo za Terme Čatež, saj
se lahko tam popolnoma sprostijo, kopajo in prepustijo razvajanju duše in telesa.
Pevovodja doda, da so intenzivne vaje efektivnejše kot vsakotedenske pevske vaje na
šoli, saj potekajo dlje časa skupaj, otroci so bolj skoncentrirani na petje in ne na to,
kakšne obveznosti jih tisti dan še čakajo. Vaje pri njih potekajo dva dni. Izmenjujejo se
65

sekcijske vaje s skupnimi, vmes pa imajo otroci čas za sprostitev in prijetno druženje.
Pred samostojnimi koncerti izvedejo še krajše pevske intenzivne vaje, ki potekajo kar v
šoli, in sicer v soboto in trajajo od štiri do pet ur. Po končanih vajah so otroci nagrajeni
s pico in sokom. Pevci na OŠ Griže imajo enkrat letno intenzivne vaje, izvedene na šoli.
Njihova mentorica meni, da so intenzivne vaje res nujno potrebne, da pa kraj izvedbe
nikakor ne vpliva na efektivnost. Na šoli je v času vaj intenzivno delovno vzdušje, kjer
se projektno lotijo temeljitega učenja zahtevnega repertoarja od začetka do konca. Pevci
na OŠ Prebold se oblike učenja petja z intenzivnimi pevskimi vajami ne poslužujejo.
23. Ali se poslužujete kakšnih inovativnih metod za pridobivanje večjega števila
učencev?
Inovativne metode za pridobivanje novih učencev Število Odstotek
Da

/

/

Posebnih metod trenutno ne potrebujem, saj je

6

75,00

Ne

/

/

Drugo

2

25,00

Skupaj

8

100,00

število učencev v zboru dovolj veliko

Tabela 23: Inovativne metode za pridobivanje novih učencev

Tabela 23 dovolj jasno razkrije, da ne potrebujejo posebnih metod za pridobivanje
novih učencev v pevski zbor, saj jih je dovolj, hkrati pa dodajo, da mora mentor pevce
nenehno motivirati in navduševati za ponovni obisk vaj. Mentorica zbora na I. OŠ Žalec
ob tem doda, da so na njihovi šoli zbori zares zelo številčni, zato zaenkrat res ne
potrebuje specifičnih metod za pridobivanje pevcev, je pa res, da občasno pri pouku
glasbe opazi kakšnega z zelo dobrim posluhom in ga povabi v pevski zbor. Pevovodja
na OŠ Petrovče meni, da je ustrezna motivacija ključ do uspeha in preprečevanje
nevšečnosti z obiskom. Mentorica zborov na OŠ Šempeter pove, da so že intenzivne
vaje čudovit tekmovalni program, izvajanje popularne glasbe pa zadostna motivacija za
pevce, da s prepevanjem nadaljujejo oziroma da se na novo priključijo k zboru.
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24. V čem se poučevanje pevskega zbora po vašem mnenju razlikuje od učenja
glasbe pri pouku?
Tudi to vprašanje je bilo mentoricam zastavljeno kot vprašanje odprtega tipa.
Katja Florjančič izpostavi številne prednosti pevskega zbora: osredotočanje na vokal,
spoznavanje raznolikega zborovskega repertoarja, urjenje vokala prek najrazličnejših
vaj in pesmi, intenzivne priprave na nastopanje, sama izvedba nastopov, večurno
vsakotedensko delo s ciljno skupino. Težko pa je to med seboj primerjati, ker je glasba
učni predmet, pevski zbor pa le interesna dejavnost.
Anita Žolnir pojasni, da gre pri pevskem zboru za večje število otrok, da ni ocen in da
vaje potekajo izven pouka. Kot težavo izpostavi dejstvo, da je pevski zbor le ena od
številnih interesnih dejavnosti, ki delujejo na šoli, najuspešnejši otroci pa bi radi
sodelovali še v drugih, kar lahko postane problem, če se čas izvajanja interesnih
dejavnosti prekriva.
Tina Strahovnik kot prednost pevskega zbora navede motivacijo in zagnanost pevcev za
petje, kot slabost pa redno udeležbo na vajah, saj se večkrat prekrivajo z ostalimi
dejavnostmi na šoli, z dodatnimi ali dopolnilnimi urami pouka, z izbirnimi predmeti ali
glasbenimi šolami.
Bojana Hrovat meni, da se poučevanje glasbe pri pouku zares močno razlikuje od
poučevanja pevskega zbora že v sami osnovi – motiviranosti učencev za delo. Pri pouku
morajo namreč sodelovati prav vsi učenci ne glede na njihove glasbene preddispozicije
in interese, pri zboru pa sodelujejo le tisti učenci, ki jih petje zanima, navdušuje in ki
imajo v določeni meri razvit glasbeni posluh. Vse našteto ponuja zborovodji
primernejšo ciljno skupino, s katero je delo
Vanja Govek meni podobno kot Bojana Hrovat, da gre tu za dva popolnoma različna
svetova, saj se zbora udeležijo le tisti učenci, ki jih petje veseli, pouk glasbene
umetnosti pa je obvezni šolski predmet.
Tudi Mija Novak se strinja, da je prednost pevskega zbora interes in motivacija učencev
za petje.
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Andreja Konovšek pove, da je delo z zborom veliko bolj intenzivno in naporno, saj gre
za večjo skupino otrok. Meni, da delo zborovodje zahteva človeka, predanega
ustvarjanju, strokovnosti in vzgoji ljubezni do petja.
Anja Jezernik meni, da so učenci pri pevskem zboru veliko bolj sproščeni in motivirani
za delo ter da je že sama vsebina pevskega zbora popolnoma nekaj drugega. Pri zboru
tudi ni ocenjevanja, ki sicer pri učencih povzroča stres in neprijetno počutje.
25. Ali imajo otroci možnost sodelovanja pri izbiri skladb?
Vpliv na izbiro skladb

Število Odstotek

Repertoar izberem sama, če pa učenci izrazijo kakšno

3

37,50

Otroci lahko izberejo skladbo proti koncu šolskega leta. 2

25,00

željo, jo upoštevam
To potem pojejo na zaključnem koncertu
Drugo

3

37,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 24: Vpliv na izbiro skladb

Na OŠ Polzela imajo otroci možnost izbire skladb, vendar predlagajo bolj zabavna dela,
ki za nastop na območnem srečanju niso primerna, saj morajo pevci tam pokazati, da
obvladajo nekoliko težji repertoar in da znajo peti troglasno, zato njihova izbira pride v
poštev pri koncertih internega tipa. Tudi na OŠ Braslovče otroci včasih sami predlagajo
kakšno pesem, za njihovo pobudo jim je pevovodja hvaležna. Otroci jo z izbiro
velikokrat presenetijo in spomnijo na pesmi, ki jih sama spregleda. Pevci na OŠ
Vransko-Tabor imajo možnost izbire skladbe le proti koncu šolskega leta, izvedejo pa jo
na zaključnem koncertu. Mentorica na OŠ Griže dovoljuje otrokom, da predlagajo
skladbe, ki so jim enostavno všeč. Pevovodja na I. OŠ Žalec repertoar vsako leto izbere
sama, če pa otroci izrazijo kakšno željo, jo z veseljem upošteva. Na OŠ Šempeter učenci
sodelujejo pri ustvarjanju programa, na osnovnih šolah v Petrovčah in v Preboldu pa
mentorice izbor skladb učencem dovolijo le občasno.
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26. Po kakšnem ključu izbirate repertoar?
Izbira repertoarja

Število Odstotek

Za revijo po pravilih (ljudska, umetna skladbe), za koncerte pa po

1

12,50

Po primerni težavnosti, po vsebini, po umetniški vrednosti in 3

37,50

tematiki (ljubezenska, domovinska, zgodovinska, praznična …)
primernosti uporabe skladb za določene prireditve
Repertoar je odvisen od vrste nastopov skozi leto

1

12,50

Drugo

3

37,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 25: Izbira repertoarja

Anita Žolnir izbira repertoar za revijo po pravilih, za koncerte pa po različnih tematikah;
ljubezenska, domovinska, zgodovinska, praznična in podobno. Tina Strahovnik,
Andreja Konovšek in Vanja Govek izbirajo skladbe glede na primerno težavnost,
vsebino, umetniško vrednost in primerno uporabo za nastop na določenih prireditvah.
Mentorica zbora na OŠ Polzela Mija Novak pove, da je njena izbira repertoarja skladb
odvisna od nastopov, ki jih čakajo skozi šolsko leto. Anja Jezernik repertoar izbira glede
na vsebino posameznega nastopa, hkrati pa zaradi revije upošteva tudi stopnjo
težavnosti. Bojana Hrovat je pri izbiri skladb v prvi vrsti skoncentrirana na pevski
material skladb in z njim povezane sposobnosti njenih pevcev, vsekakor pa je pozorna
tudi na vsebinsko naravnanost nastopov, ki jih v tistem letu čakajo. Zborovodja na OŠ
Šempeter Katja Florjančič svojim pevcem rada izbira čim bolj zanimive skladbe tako
besedilno kot sporočilno, zato so skladbe različnih karakterjev, različnih ritmičnih
izrazitosti namenjene širjenju glasovnega obsega otrok. Vsaka mentorica si že na
začetku šolskega leta v svoj letni delovni načrt umesti tematiko in področje svojega
glasbenega ustvarjanja. Temu primerno izbira repertoar, ki ga mora nadgraditi z
zahtevnejšimi skladbami, ki zahtevajo revije in tekmovanja. Delovne izkušnje in
pedagoška vznesenost pa vsaki zborovodji pomaga, da lahko to spretno preplete in
hkrati s kvalitetno izbranim repertoarjem dodatno motivira člane svoje interesne
dejavnosti.
Iz opravljenih intervjujev z mentoricami osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske
doline smo izvedeli tudi, katera zborovska pesem se je v šolskem letu 2017/2018
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izkazala za naj pesem njihovega zbora tako skozi oči otrok kot skozi njihove oči.
Mentorica zborov na OŠ Braslovče je pri otroškem pevskem zboru izpostavila skladbo
Matevža Goršiča Kadar oblaki kihajo, pri mladinskem pa priredbo Jenet Day Count on
me. Mentorica pevskih zborov na I. OŠ Žalec je izpostavila kar dve naj skladbi vsakega
zbora, in sicer je otroški pevski zbor odlično odpel skladbi Tadeje Vulc Burja in
Tomaža Habeta Sitna žabica, mladinski zbor pa ponovno skladbo Tadeje Vulc Srčeva in
This song Iva Antogninija. Zbori na OŠ Polzela so imenitno poustvarili skladbo Count
on me v slovenskem jeziku in pa slovensko ljudsko Jaz 'mam pa konj'ča belega, saj so
pevci tam izredno nagnjeni k zabavni glasbi, ki je enostavna in enoglasna, doda
pevovodja na OŠ Polzela. Učiteljica zborov na OŠ Šempeter je za naj pesmi v lanskem
šolskem letu izpostavila skladbi Čira čara in Grajski strah, mentorica na OŠ VranskoTabor skladbo Katje Gruber Glasba naj te objame in priredbo San se šetao Ambroža
Čopija. Pevovodja na OŠ Griže je povedala, da sta bili najljubši deli Jaya Althousa Za
otroke je svet in pa Sallyja K. Albrechta For the children. Zborovodja na OŠ Prebold je
omenila skladbi Bohemian Rapsody in Three temporary latin settings. Zborovodkinja na
OŠ Petrovče pa ljudsko priredbo Črta S. Voglarja Ena ptička priletela.
27. Kje dobite novo notno gradivo?
Pridobivanje novega notnega gradiva

Število

Ogromno notnega gradiva je na voljo na šoli

3

(notne zbirke, literatura s seminarjev, arhiv …)
Iz različnih virov, imam tudi veliko lastno zbirko gradiva 5
Slovenska založba Astrum

2

Od drugih kolegov glasbenikov

2

Tuje založbe

1

Seminarsko gradivo

2

Lastne izdaje skladateljev

1

Spletno gradivo

2

Gradivo zborovskih šol

1

Na novo izdane notne zbirke

1

Tabela 26: Pridobivanje novega notnega gradiva
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V 21. stoletju lahko zborovodja na najrazličnejše načine pride do raznovrstnega
strokovnega notnega gradiva, pestra izbira pa mu omogoči nenehno sledenje virom
glasbenega repertoarja. Mentor se tako lahko kvalitetno pripravi na vsakoletno
ustvarjanje.
Naj podrobneje predstavim Tabelo 26, ki sporoča, da učiteljice izbirajo iz različnih
virov, tudi iz lastne zbirke. Mentorica zborov na OŠ Polzela največkrat črpa notno
gradivo iz slovenske založbe Astrum, ima ogromno gladiva s seminarjev, katerih se je
udeležila v preteklih letih, veliko gradiva dobi od glasbenih kolegic in od tujih založb.
Zborovodja na OŠ Petrovče pridobiva gradivo iz različnih virov. Za pridobivanje
novega gradiva se je posluževala že vseh zgoraj navedenih virov, zato ne izpostavlja
enega pred drugim. Pevovodja na OŠ Polzela pove, da so njeni viri notnega gradiva iz
založbe Astrum, prav tako pa različne lastne izdaje skladateljev. Učiteljica zbora na OŠ
Braslovče pridobiva glasbena dela na zborovskih šolah, iz različnih zbirk, od drugih
kolegov glasbenikov in s spleta. Pevcem na OŠ Griže mentorica dodeli skladbe iz
različnih notnih zbirk, uporabi literaturo s seminarjev in iz lastnega arhiva. Zborovodja
na OŠ Šempeter svoj repertoar skladb dobi iz različnih virov in notnih zbirk.
Zborovodja na I. OŠ Žalec pojasni, da imajo ogromno notnega gradiva na šoli, da pa se
poslužuje tudi raznih notnih map, različnih glasbenih zbirk, ki jih po potrebi sproti
naročajo, ter gradiva iz spletnih glasbenih trgovin. Pevovodja na OŠ Vransko-Tabor
skladbe za svoj zbor pridobiva iz različnih virov, pove, da je tudi njena lastna zbirka že
precej velika.
28. Kakšen je vaš zborovski repertoar?
Zborovski repertoar

Število Odstotek

Pojemo ljudske, umetne, narodno-zabavne skladbe, 6

75,00

popevke, rock ali jazz skladbe …
Pojemo ljudske in umetne skladbe

1

12,50

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 27: Zborovski repertoar
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Iz Tabele 27 je razvidno, da je zborovski repertoar pri večini šol Spodnje Savinjske
doline zelo pester, saj mentorice izbirajo ljudske skladbe, umetne, narodno-zabavne
skladbe, popevke, rock in jazz skladbe in še bi lahko naštevali. Na I. OŠ Žalec otroci
prepevajo večinoma različne ljudske in umetne skladbe, redkeje pa ustvarjajo zabavno
glasbo, na OŠ Vransko-Tabor se pri prepevanju poslužujejo različnih glasbenih zvrsti,
rock in jazz skladb redkeje.
29. Pojete le v slovenskem jeziku ali tudi v tujih?
Jezik petja

Število Odstotek

Pojemo le v slovenskem jeziku

/

/

Pojemo tudi v angleščini

1

12,50

Poleg slovenščine in angleščine pojemo še … 7

87,50

Skupaj

100,00

8

Tabela 28: Jezik petja

Mentorica na I. OŠ Žalec pojasni, da z otroki poleg pesmi v slovenščini prepevajo tudi
angleške pesmi. Zborovodji na osnovnih šolah v Grižah in na Vranskem oz. v Taboru
poleg slovenskih pesmi izbirata tudi pesmi v angleščini, latinščini in italijanščini, prav
tako skladbe v angleščini in latinščini izbirata mentorici na OŠ Šempeter in na OŠ
Braslovče. Pevovodja na OŠ Prebold pove, da z otroki prepeva večinoma pesmi v
slovenskem jeziku, sledijo angleške pesmi in nekaj eksotičnih, kot so na primer
japonske, francoske skladbe in druge. Mentorica zbora na OŠ Polzela pove, da poleg
slovenskih pesmi izberejo še hrvaške in angleške, v Petrovčah pa mentorica le doda, da
se pri izbiri repertoarja poslužuje pesmi v različnih jezikih.
Mentorice za izvedbo tujih skladb poiščejo pomoč za pravilno izgovarjavo pri učiteljih
tujih jezikov ali pri znanih avtohtonih govorcih. Zavedajo se, da so med njihovimi
poslušalci tudi ljudje, ki obvladajo zapeti jezik, zato je zelo pomembno, da je beseda
pravilno izgovorjena, naglašena in pomensko dovršena.
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30. Ali učenci redno obiskujejo pevske vaje?

Obisk pevskih vaj
6

5
4
3
Obisk pevskih vaj

2
1
0
Ne

Kakor kdaj Obisk je Večinoma
zadovoljiv
da

Redno

Graf 8: Obisk pevskih vaj

Obisk pevskih vaj

Število Odstotek

Ne

/

/

Kakor kdaj

/

/

Obisk je zadovoljiv 1

12,50

Večinoma da

5

62,50

Redno

2

25,00

Skupaj

8

100,00

Tabela 29: Obisk pevskih vaj

Mentorice ugotavljajo, da je na splošno obisk interesne dejavnosti zadovoljiv. Z
večkratnimi izostanki otrok od vaj nimajo večjih težav. Zavedajo pa se, da ničesar ni
tako dobro, da ne bi moglo biti boljše in da le s temeljitim in trdim delom vsi za enega,
eden za vse lahko skupina pride do želenega cilja oz. sledi skupni viziji. Mentorice
povedo, da so z aktivno udeležbo otrok večinoma zadovoljne, dve pa se posebej
pohvalita, da njuni pevci obiskujejo interesno dejavnost redno.
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31. Kako ukrepate pri izostankih?
Mentorice osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske doline zelo različno ukrepajo pri
izostankih učencev od vaj pevskega zbora. Pevovodji zborov na I. OŠ Žalec in na OŠ
Šempeter se strinjata, da se morajo učenci opravičiti za izostanke. Običajno gre za
utemeljen razlog, zato jim odsotnost od vaj upravičijo. Na OŠ Braslovče in na OŠ
Vransko-Tabor se mentorici z otrokom pogovorita o izostanku, vprašata o vzroku
izostanka, dodajata pa, da se največkrat učenci tudi sami že vnaprej opravičijo, če vedo,
da bodo izostali. Pevovodja na OŠ Prebold pove, da otroci ob določenem številu
izostankov od pevskih vaj ne morejo na nastop, mentorica na OŠ Griže pa večkrat
izostale pevce posebej obravnava. Na OŠ Petrovče zborovodja manjkajočega otroka
zapiše, ob večkratni odsotnosti pa o tem obvesti njegove starše. Na OŠ Polzela
mentorica povpraša o vzroku za izostanek, tega skrbno zabeleži, ob večkratnem
izostanku pa obvesti starše.
Vse učiteljice dobro vedo, da prisila in sankcije ne rodijo dobrega pevca, temveč le
prijazna beseda in ljubezen do petja izvabita iz otroka čudovit napev.
32. Koliko koncertov letno pripravite?
Število izvedenih koncertov v šolskem letu

Število Odstotek

Samostojnih koncertov nimamo, imamo nastope

1

12,50

En samostojni koncert in več priložnostnih nastopov

4

50,00

Več kot en samostojni koncert ter priložnostni nastopi 3

37,50

Drugo

/

/

Skupaj

8

100,00

Tabela 30: Število izvedenih koncertov v šolskem letu

Vanja Govek, Anja Jezernik, Andreja Konovšek in Mija Novak s svojimi zbori letno
pripravijo en samostojni koncert in se udeležijo več drugih nastopov, letno tudi deset in
več. Na OŠ Braslovče poleg samostojnega koncerta otroški pevski zbor nastopa
štirikrat, mladinski pa devetkrat. Njihovi pevci sodelujejo na vseh šolskih prireditvah in
na prireditvah izven šole. Na OŠ Griže pevci poleg zaključnega koncerta pripravijo še
pet drugih nastopov, ki so tematsko povezani s kulturnimi prireditvami na šoli. Anita
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Žolnir letno pripravi enega do dva samostojna koncerta, odvisno od količine ostalih
kulturnih dogodkov, ki potekajo na njihovi šoli. Na vseh pa so vedno aktivni zbori.
Bojana Hrovat v Preboldu pripravi dva samostojna koncerta; eden je božični, drugi pa
letni, njima pa sledijo še mnogi nastopi ob državnih praznikih, sodelovanja na različnih
občinskih prireditvah, na prireditvah Doma starejših občanov in podobno. Tina
Strahovnik na I. OŠ Žalec ima prav tako božični in letni samostojni koncert, s svojimi
pevci pa sodeluje še na šolskih proslavah in proslavah v kraju, npr. na Jezikovni tržnici,
na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve, ob dnevu upora proti okupatorju, ob
dnevu samostojnosti in enotnosti, ob dnevu državnosti, na občinskih prireditvah npr.
Občina po meri invalidov, svetovni dan upokojencev. Poleg tega se vsako leto odzovejo
na prošnje in povabila za nastope. Katja Florjančič samostojnih koncertov ne pripravlja
zaradi izrazite naravnanosti šole na področje kulture. Za posamezne prireditve mora
pripraviti veliko repertoarja, zato ji zmanjka časa za pripravo samostojnega koncerta z
novim repertoarjem. Vsako leto izvedejo njeni pevci vsaj pet nastopov, ki so namenjeni
širši javnosti. Na njih se otroci predstavijo z vsaj tremi pesmimi.
33. Kakšna so vaša oblačila na nastopih? Vam je videz pomemben?
Enotna oblačila na nastopu Število Odstotek
Da

8

100,00

Ne

/

/

Drugo

/

/

Skupaj

8

100,00

Tabela 31: Enotna oblačila na nastopih

Iz Tabele 31 je razvidno, da je vsem mentoricam osnovnih šol Spodnje Savinjske doline
poleg kakovostnega petja prav videz pomemben dejavnik nastopov, saj je značilno, da
gledalci ne poslušajo le z ušesi, ampak tudi z očmi. Oblačila pevcev so na vsakem
nastopu ali koncertu poenotena, pa naj bo to uniforma, šolska majica, modni dodatek ali
kakšna druga rdeča nit tematskega nastopa. Na OŠ Petrovče in na I. OŠ Žalec imajo
učenci enake majice, na OŠ Polzela imajo pevci majice treh različnih barv (oranžne,
zelene in rumene z logotipom njihove šole). Mentorica doda, da jim je poleg tega na
koncertih izredno pomembna tudi scena. Tudi na OŠ Vransko-Tabor in na OŠ Šempeter
imajo pevci poenoten videz, saj jim je ta na odru zelo pomemben. Mentorica na OŠ
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Šempeter še doda, da za posamezne koncerte večkrat pripravijo koncertne liste. Na OŠ
Griže imajo otroci na nastopih prav tako enotne majice, ki jih dopolnjujejo z različnimi
dodatki. Na OŠ Prebold imajo enake pevske uniforme, tudi pevci na OŠ Braslovče
imajo svoje zborovske majice na večini nastopov, včasih pa se dogovorijo tudi drugače,
odvisno od vsebine nastopa.
34. Kdo sodeluje na vašem samostojnem koncertu?
Potek samostojnega koncerta

Število Odstotek

Na njem sodelujejo vsi pevski zbori šole

1

12,50

Na njem sodelujejo vsi pevski zbori šole in glasbeno nadarjeni 1

12,50

posamezniki kot vokalisti ali instrumentalisti
Na njem sodelujejo vsi zbori šole z gostujočimi

5

62,50

Samostojnih koncertov nimamo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

glasbenimi gosti

Tabela 32: Potek samostojnega koncerta

Na zaključnem samostojnem koncertu pevskih zborov na OŠ Braslovče sodelujejo vsi
zbori šole. Njihova mentorica pojasni, da v zadnjem času posebnih gostov na koncertu
nimajo, saj sami pripravijo dovolj programa zanj. Kadar gre za različna sodelovanja z
ustvarjalci izven šole, pa v programu sodeluje njen mladinski pevski zbor. Na koncertu
zborov na OŠ Vransko-Tabor prav tako običajno nimajo zunanjih gostov, se pa večkrat
predstavi kakšen učenec, ki obiskuje glasbeno šolo ali solopetje. Pet mentoric
osnovnošolskih zborov Spodnje Savinjske doline potrjuje, da so na njihovih
samostojnih koncertih sicer glavni nosilci programa zbori šol, vsako leto pa dogajanje
popestrijo tudi z različnimi povabljenimi gosti. V programu koncerta na OŠ Petrovče
poleg vseh pevcev sodelujejo tudi plesalci, recitatorji, folkloristi in drugi gostje, ki so
skladni z vsebino nastopa. Mentorica treh zborov na OŠ Polzela pove, da na svoje
koncerte povabijo še različne plesalce njihove šole in pa kakšno instrumentalno skupino
glasbene šole. Tudi koncerte na OŠ Prebold večkrat popestrijo gostje. Zborovodja
pevskih zborov na I. OŠ Žalec prav tako pove, da na samostojnih koncertih sodelujejo
vsi zbori šole, lani pa je na božični koncert v goste povabila svoji teti, operni pevki, ki
sta zapeli dve skladbi. Drugače pa je navada, da se na koncertu s svojo točko na OŠ
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Griže sodelujejo vsi zbori šole, večkrat pa se na njih predstavijo še gostje. Kljub temu,
da na OŠ Šempeter samostojnih koncertov ne pripravljajo, sodelujejo na njihovih
nastopih otroški pevski zbor, mladinski zbor, šolski band in najrazličnejši pevci solisti.
Mentorica še doda, da skozi šolsko leto večkrat s pevci sodelujejo z najrazličnejšimi
vokalnimi sestavami in orkestri v šoli in izven.
Izvedeli smo še nekaj podrobnosti o koncertih posameznih osnovnih šol Spodnje
Savinjske doline, na primer o rdeči niti skladb na koncertih. Tri zborovodje so mi
potrdile, da imajo vsi njihovi koncerti vedno neko rdečo nit in da jim je ta pomembna.
Rdečo nit koncertov velikokrat pripravi tudi pevovodja na OŠ Vransko-Tabor, ostale
štiri mentorice osnovnih šol v Grižah, v Preboldu, na Polzeli in v Braslovče pa svojih
koncertov ne povezujejo z rdečo nitjo, ampak se predstavijo zgolj s kvalitetno izdelanim
programom.
Vezno besedilo na koncertih mentorice pripravijo same ali pa jim to naredi kdo drug.
Nobena mentorica veznega besedila v celoti ne pripravi sama, razen na OŠ Griže. Na
OŠ Braslovče ga pevovodja ne pripravlja, prav tako ga ne pripravljata zborovodji OŠ
Vransko-Tabor in OŠ Petrovče, dodajata pa, da pri njegovi pripravi večkrat sodelujeta.
Štiri mentorice povedo, da vezno besedilo njihovih samostojnih koncertov vedno
pripravijo učiteljice slovenščine glede na tematiko koncerta in temo posameznih skladb.
Glede predstavitve posameznih skladb na koncertih so se mentorice izrekle različno.
Tega se ne poslužujejo na osnovnih šolah v Grižah, v Žalcu, v Preboldu, v Petrovčah, na
Vranskem oz. v Taboru in v Braslovčah, mentorica na OŠ Šempeter pove, da to počnejo
občasno, pevovodja na OŠ Polzela pa doda, da je predstavitev posameznih skladb
odvisna od samega koncepta koncerta.
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35. V katerem delu dneva izvedete samostojni koncert?

Čas izvedbe samostojnega koncerta
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Čas izvedbe samostojnega
koncerta

1,5
1
0,5
0
Samo
Samo Dopoldne Koncerta
dopoldne popoldne
in
nimamo
popoldne

Drugo

Graf 9: Čas izvedbe samostojnega koncerta

Čas izvedbe samostojnega koncerta Število Odstotek
Vedno dopoldne

/

/

Vedno popoldne

4

50,00

Dopoldne in popoldne

2

25,00

Samostojnega koncerta nimamo

1

12,50

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 33: Čas izvedbe samostojnega koncerta

Na osnovnih šolah v Žalcu in v Petrovčah izvajajo zaključni koncert v dopoldanskem
času za učence njihove šole, v popoldanskem pa za ostale poslušalce. Samostojne
koncerte izvajajo le v popoldanskem času na OŠ Polzela, na OŠ Prebold in na OŠ
Vransko-Tabor, tu pa zborovodja doda, da nastopajo bolj pozno popoldne oziroma v
večernih urah. Mentorica na OŠ Griže pove, da je čas izvedbe koncerta odvisen od
samega konteksta koncerta. Pevovodja na OŠ Braslovče izvaja samostojni koncert
pevskih zborov prav tako v popoldanskem času, šolske prireditve v počastitev
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najrazličnejših praznikov pa potekajo dopoldne. Nastopi pevcev na OŠ Šempeter
potekajo popoldne, samostojnih koncertov nimajo.
Iz Tabele 33 je razvidno, da je izvedba samostojnega koncerta nujno potrebna popoldne,
da lahko pridejo pevce poslušati njihovi domači, ki so v dopoldanskem času zasedeni s
svojimi obveznostmi.
36. Kje potekajo vaši samostojni koncerti?
Kraj izvedbe koncerta

Število

V naši šoli

6

V kulturnem domu

3

V cerkvi

2

Samostojnih koncertov nimamo 1
Drugo

1

Tabela 34: Kraj izvedbe koncerta

Pevski zbori osnovnih šol Spodnje Savinjske doline so številčni, zato mentorice želijo
za svoj nastop prostor, kjer bo lahko pevski zbor nemoteno postavljen in bo še vedno
dovolj prostora za poslušalce. Prostorske stiske, najrazličnejše tematike prireditev pa
pevske zbore postavljajo v večje šolske prostore, kulturne domove, cerkve ali celo na
prosto. Interne prireditve v manjših prostorih mentorice rešujejo z manjšimi vokalnimi
skupinami.
Koncerti zborov na OŠ Vransko-Tabor potekajo največkrat v njihovi šoli in v kulturnem
domu. Zbori na OŠ Griže nastopajo v telovadnici šole. Pevski zbori na I. OŠ Žalec
izvedejo božični koncert v cerkvi, zaključnega pa v Domu II. Slovenskega tabora Žalec.
Pevci na OŠ Prebold, na OŠ Braslovče in na OŠ Polzela se predstavijo v športni dvorani
svojih šol. Osnovnošolski pevci šole v Petrovčah izvedejo svoje koncerte v dvorani
Doma II. slovenskega tabora Žalec, v telovadnici šole, v cerkvi ali v dvorani v
Petrovčah. Pevci na OŠ Šempeter pa kljub temu, da svojih samostojnih koncertov
nimajo, nastopajo v športni dvorani, v različnih kulturnih domovih in v avli šole.
Kjerkoli osnovnošolski pevski zbori nastopajo, polkrožno stojijo v vrstah

na

praktikablih, saj ti po mnenju mentoric omogočajo, da mentorico vsi pevci vidijo,
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sledijo njeni dirigentski palici, hkrati pa ona vidi njih, njihov glas pa nemoteno brez ovir
potuje do poslušalcev.
37. Ste na samostojnih koncertih ozvočeni?
Ozvočenje na samostojnih koncertih Število Odstotek
Da

7

87,50

Ne

/

/

Samostojnih koncertov nimamo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 35: Ozvočenje na samostojnih koncertih

Zaradi najrazličnejših potreb učenci nastopajo tudi v prostorih, ki niso akustični, saj so
prvotno namenjeni drugim dejavnostim, ki jim akustika prostora ni na prvem mestu. V
sodobnem času lahko pomanjkanje akustike dober tonski mojster nadomesti s
kvalitetnim ozvočenjem zbora in solistov.
Na zaključnih samostojnih koncertih so zbori ozvočeni. Na različnih šolskih prireditvah
in za prepevanje v cerkvi pa pevci posebnega ozvočenja ne potrebujejo. Potreba po
ozvočenju je večkrat tudi odvisna od prostora, kjer pojejo. Osnovnošolci šole v
Šempetru so pri nastopanju večinoma ozvočeni, samostojnega koncerta nimajo.
38. Uporabljate med koncerti kakšne sprostitvene tehnike?

Uporaba sprostitvenih tehnik med
koncerti
5
4
3
Uporaba sprostitvenih
tehnik med koncerti

2
1
0

Da

Ne

Občasno

Koncertov
nimamo

Graf 10: Uporaba sprostitvenih tehnik med koncerti
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Uporaba sprostitvenih tehnik med koncerti

Število

Odstotek

Da

2

37,50

Ne

4

37,50

Občasno

1

12,50

Samostojnih koncertov nimamo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 36: Uporaba sprostitvenih tehnik med koncerti

Kljub temu, da se šole ne poslužujejo sprostitvenih dejavnosti pred koncertom in med
njim, se mentorice zavedajo, da je to dobra in kvalitetna metoda. Pevovodji v Žalcu in
na Polzeli se teh sprostitvenih tehnik že poslužujeta. Omenili sta globoko dihanje,
meditacijo, masažo, umirjanje in pozitivno naravnanost. Vsega naštetega se občasno
poslužujejo tudi na Polzeli, v Šempetru, čeprav nimajo svojega samostojnega koncerta,
ostale štiri mentorice osnovnih šol pa že razmišljajo v tej smeri, tehnike poznajo,
manjka jim le še realizacija.
39. Se udeležujete revij, tekmovanj?
Udeležba na revijah, tekmovanjih Število Odstotek
Da

7

87,50

Ne

/

/

Drugo

1

12,50

Skupaj

8

100,00

Tabela 37: Udeležba na revijah, tekmovanjih

Iz Tabele 37 je razvidno, da se vse zborovodje s svojimi člani udeležujejo
najrazličnejših revij pevskih zborov, vsako leto se vse udeležijo območne revije zborov.
OŠ Prebold in I. OŠ Žalec se predstavita tudi na medobmočnih pevskih revijah, občasno
pa se jih udeležita tudi OŠ Vransko-Tabor in OŠ Petrovče. Pevci na OŠ Šempeter se
poleg občinskih revij in regijskih tekmovanj udeležujejo še državnih tekmovanj.
Glede na pridobljene podatke so pevski zbori na OŠ Šempeter specifični, saj se edini ne
predstavijo s samostojnim koncertom, edini nimajo mladinskega pevskega zbora,
temveč le mladinsko vokalno zasedbo od šestega do devetega razreda, na drugi strani pa
edini v empiričnem raziskovalnem vzorcu tekmujejo na državni ravni.
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40. Vaši dosežki v šolskem letu 2017/2018?
Dosežki v šolskem letu 2017/2018 Število
Nastop na območni reviji

4

Uvrstitev na regijsko revijo

3

Pohvala strokovnih sodelavcev

8

Pohvala domačih

8

Pohvala poslušalcev

8

Drugo

1

Tabela 38: Dosežki v lanskem šolskem letu 2017/2018

Pevci na OŠ Prebold so bili v šolskem letu 2017/2018 z mladinskim pevskim zborom
predlagani za regijsko revijo. Na I. OŠ Žalec in na OŠ Petrovče so dosegli uvrstitev na
regijsko revijo z otroškim in mladinskim pevskim zborom. Pevci na OŠ Vransko-Tabor,
na OŠ Griže in na OŠ Polzela so sodelovali na območni reviji v Žalcu, kjer so bili še
posebej pohvaljeni s strani strokovne ocenjevalke. Člani pevskih zborov na OŠ
Braslovče so nastopili na območni reviji, na regijsko pa se niso uvrstili. Mentorica šteje
za velik dosežek njihov lanskoletni zaključni koncert, saj so bili poslušalci nad njim
nadvse navdušeni. Odmevne dosežke v raziskovalnem letu so prejeli pevci na OŠ
Šempeter. Mentorica je posebej izpostavila naslednje: zlato priznanje na državnem
tekmovanju v Zagorju leta 2018 (OPZ), zlato priznanje na regijskem tekmovanju v
Rogaški Slatini leta 2017 (OPZ) in posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske
umetne pesmi na regijskem tekmovanju v letu 2017 (OPZ).
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6.5 Analiza splošne raziskovalne hipoteze
V magistrski nalogi smo navedli kot splošno raziskovalno hipotezo, da je interesna
dejavnost pevski zbor na osnovnih šolah Spodnje Savinjske doline ne glede na starost
zelo dobro obiskana. Vse mentorice enotno menijo, da se jim ni treba posebej truditi, da
bi pridobile člane pevskega zbora. Vsakoletna praksa je, da otroci radi postanejo del
pevske družine, s pristopom pa pride tudi pripadnost, ki traja do konca osnovnošolskega
šolanja.
Glede analize specifičnih raziskovalnih hipotez pa nas je magistrsko delo pripeljalo do
naslednjih zaključkov.
Hipoteza 1:
Vsaka osnovna šola Spodnje Savinjske doline ima otroški in mladinski pevski zbor.
Glede na pridobljene podatke v raziskavi je Hipoteza 1 ovržena, saj na OŠ Šempeter
nimajo mladinskega pevskega zbora, ampak le mladinsko vokalno zasedbo. Menim, da
ta specifičnost ne omejuje starejših pevcev na OŠ Šempeter, da se ne bi mogli pevsko
razvijati, saj njihova šola na vseh ravneh, tudi na državni, dosega zavidljive rezultate.
V intervjuju je mentorica izrekla naslednje argumente, zakaj na njihovi šoli ni
mladinskega pevskega zbora: Mentorica je na šoli le tri leta, učenci zadnjih nekaj let
niso imeli lastnega glasbenega pedagoga. Ko je pred leti glasbena pedagoginja odšla v
pokoj, se je zborovstvo na šoli za nekaj časa prekinilo, pouk glasbene vzgoje pa so
kombinirale učiteljice razrednega pouka glasbena pedagoginja iz druge šole. Otroci so v
tem času svoje interese preusmerili drugam. Glasbena pedagoginja Katja Florjančič se
že od začetka trudi ponovno obuditi zborovstvo na OŠ Šempeter. Zelo uspešna je tako z
otroškim pevskim zborom kot z mladinsko vokalno zasedbo.
Po individualnih razgovorih z mentoricami in po analiziranju empirično pridobljenih
podatkov se v celoti strinjamo z njimi, da na kvaliteto in kvantiteto različnih pevskih
zborov vplivata v prvi vrsti karizma in strokovnost mentorja, v drugi vrsti motiviranost
in glasovna kvaliteta članov pevskega zbora, v veliki meri pa še pestra paleta
dejavnikov okolja, kot so: kraj in čas organiziranosti vaj, naklonjenost vodstva šole in
sodelavcev, omogočanje intenzivnih vaj, skrbno izbran repertoar.
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Hipoteza 2:
V zboru je večje število pevk kot pevcev.
Mentorice so potrdile, da je v njihovih pevskih zborih veliko več članic kot članov.
Enotne so v mnenju, da je že čas tako, da je pevski zbor povezan s puncami, čeprav se
mentorice vsako leto skupaj s člani trudijo na vse mogoče načine, da bi v svoje vrste
pritegnile kakšnega novega člana. Fantje dajo pevskemu zboru posebno barvo glasu,
hkrati pa je delo v mešani družbi veliko bolj naravno, pestro, razgibano in veselo.
Vendar opažajo, da fantje, ki so glasbeno talentirani, še posebej, če igrajo kakšen
instrument, radi postanejo člani pevskega zbora, saj sodobni čas medijev in
resničnostnih tekmovanj mlade pevce povzdigujejo k prepoznavnosti in popularnosti.
Posebej nadarjene pevce mentorice zato rade izpostavijo na nastopih misleč, da je to
dodatna motivacija za pridobitev novega člana. Zavedati se je potrebno, da ni dovolj
nadarjenost, da je glas in tehniko petja potrebno razvijati v razvojnih letih ne glede na
spol. Zbor je mesto, kjer lahko na zabaven način skupaj s prijateljem ali prijateljico
doživiš glasbeni način življenja.
Hipoteza 3:
Osnovnošolski zbori Spodnje Savinjske doline v svoj repertoar vključujejo več
domačih kot tujih pesmi.
Kot dolgoletna članica osnovnošolskega pevskega zbora Spodnje Savinjske doline sem
predvidevala, da repertoar sestoji iz večjega dela domačih kot tujih skladb. To hipotezo
so potrdile vse mentorice. Povedale so, da skozi leto pojejo veliko več domačih skladb,
ljudskih, zabavnih in umetnih, da pa z veseljem v svoj repertoar umestijo tudi kakšno
skladbo tujih jezikovnih območij glede na tematiko koncerta. Slovenski pesmi sledijo
pesmi v angleščini, latinščini, italijanščini, hrvaščini, francoščini in tako naprej.
Pridružujemo se mnenju mentoric, da je slovenska pesem zelo pomembna in zaželena
na vseh osnovnih šolah, saj naš narod lahko preživi le, če neguje slovensko besedo, pa
naj bo ta govorjena ali odpeta. S slovenskimi pesmimi ohranjamo kulturno dediščino,
razvijamo ljubezen do lastne identitete in pripadnosti slovenskemu narodu.
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6.6 Sklepna ugotovitev
Zadovoljna sem, da sem se odločila za takšno tematiko raziskovanja. Tudi sama sem v
svojem življenju bila ves čas vpeta v petje. Najprej v družini, potem v vrtcu, v osnovni
šoli, na Konservatoriju za glasbo in balet, pa tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
času študija se tudi sama preizkušam kot mentorica pevskih zborov in manjših vokalnih
skupin. Lepo je, če ti je že v zibelko položena ljubezen do petja. Vendar nimajo vsi
otroci tako spodbudnega okolja, da bi lahko svojo ljubezen in nadarjenost razvili in
realizirali, zato ima tu zelo pomembno vlogo mentor pevskega zbora na osnovni šoli. V
prvi vrsti, da je sposoben odkriti slehernega pevsko nadarjenega otroka, ga pravilno
motivirati, da obiskuje pevski zbor in mu pokaže pot socializacije in osebnostne rasti
skozi pesem. Kako ključen je lahko zborovodja, vem iz lastnih izkušen, saj sem imela
doma spodbudno okolje, veliko smo prepevali, obiskovala sem glasbeno šolo, komorne
zasedbe in orkestre, ampak učiteljica pevskega zbora je bila kot čarobna vila, ki mi je
pomagala, da sem spoznala že v osnovnošolskih letih način, kako lahko s petjem
kvalitetno preživljaš usmerjen ali neusmerjen prosti čas.
Čeprav se mentorice zavedajo svojega poslanstva, sem prepričana, da je njihovo delo
veliko bolj obsežno in pomembno, kot je opisano v opisu del in nalog glasbenega
pedagoga na osnovni šoli, saj vpliva neposredno na pevce, posredno pa na celotno
pevčevo sredino, iz katere izhaja. Mentorice povedo, da so njihovi nastopi in koncerti
močno obiskovani, da so starši zelo vpeti v celotno dogajanje in da se to manifestira
tudi v družinsko okolje.
Po opravljeni podrobni raziskavi zaključujem z mislijo, da se nam za obstoj pevskih
zborov osnovnih šol v Spodnji Savinjski dolini ni treba bati in da smo na pravi poti, da
še naprej negujemo mlade pevce, slovensko pesem in ljubezen do petja. Ker bo življenje
osnovnošolskega pevca vsakodnevno prepleteno in obogateno z glasbo, pa naj je to
poslušanje radija, obisk koncertov, osebni in državni prazniki, najrazličnejši kulturni
dogodki in še bi lahko naštevali.
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7. UTRINKI S KONCERTOV OSNOVNOŠOLSKIH ZBOROV
SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

Slika 10: Mlajši otroški pevski zbor I. OŠ Žalec
Vir: (Arhiv I. OŠ Žalec, 2018)

Slika 11: Starejši otroški pevski zbor I. OŠ Žalec
Vir: (Arhiv I. OŠ Žalec, 2018)
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Slika 12: Mladinski pevski zbor I. OŠ Žalec
Vir: (Arhiv I. OŠ Žalec, 2018)

Slika 13: Otroški pevski zbor OŠ Šempeter
Vir: (Arhiv OŠ Šempeter, 2018)
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Slika 14: Otroški pevski zbor OŠ Šempeter združi moči s starejšimi pevci
Vir: (Arhiv OŠ Šempeter, 2018)

Slika 15: Otroški pevski zbor OŠ Griže
Vir: (Arhiv OŠ Griže, 2018)
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Slika 16: Mladinski pevski zbor OŠ Petrovče
Vir: (Arhiv OŠ Petrovče, 2017)

Slika 17: Otroški pevski zbor OŠ Polzela
Vir: (Arhiv OŠ Polzela, 2017)
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Slika 18: Mladinski pevski zbor OŠ Prebold
Vir: (Arhiv OŠ Prebold, 2018)

Slika 19: Vsi pevci OŠ Prebold
Vir: (Arhiv OŠ Prebold, 2018)
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Slika 20: Otroški pevski zbor OŠ Braslovče
Vir: (Arhiv OŠ Braslovče, 2018)

Slika 21: Mladinski pevski zbor OŠ Vransko-Tabor
Vir: (Arhiv OŠ Vransko-Tabor, 2017)
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8. ZAKLJUČEK
Cilj naše magistrske naloge je bil prikaz delovanja osnovnošolskih zborov v Spodnji
Savinjski dolini v šolskem letu 2017/2018 skozi oči mentoric.
Zanimalo nas je, ali na vsaki osnovni šoli delujeta vsaj en otroški in en mladinski pevski
zbor. Ta hipoteza je bila edina, ki ni bila v celoti potrjena, saj na OŠ Šempeter namesto
mladinskega pevskega zbora deluje manjša vokalna zasedba. Po opravljenem intervjuju
z mentorico smo ugotovili, zakaj je temu tako. Prejšnja glasbena pedagoginja šole je
pred nekaj leti odšla v pokoj. Zaradi manjšega števila otrok in kadrovskih težav je nekaj
let na šoli organizacija pouka glasbe in zborovstva potekala pod okriljem ostalih
zaposlenih na šoli in mobilne učiteljice glasbe iz I. OŠ Žalec. Izziv vodenja interesne
dejavnosti mladinskega pevskega zbora pa ni želel prevzeti nihče. Ko so se kadrovske
zadeve uredile in je odšla v pokoj tudi mobilna glasbena pedagoginja iz Žalca, sta
posledično obe šoli, najprej v Šempetru, potem pa še v Žalcu, dobili novi mladi
glasbeni učiteljici, ki sta izredno angažirani. V Šempetru glasbena pedagoginja z
otroškim pevskim zborom že dosega visok državni nivo, z mladinsko vokalno zasedbo
pa prav tako uspešno deluje. Pravi, da gradi na močni motivaciji po oživitvi
mladinskega zborovstva na OŠ Šempeter. Vse pevce iz otroškega pevskega zbora
uspešno usmerja v mladinsko petje, zato je vsako leto mladinska vokalna zasedba
številčnejša.
Naslednja predpostavka raziskovanja je bila, da je v zasedbah več osnovnošolskih pevk
kot pevcev. Vse mentorice so to hipotezo potrdile in povedale, da so fantovski glasovi
neprecenljive vrednosti zvena in slike zborov, da so pevci zelo zvesti in predani
zborovstvu, če se odločijo zanj, ne omahnejo, razen če jih sprememba glasu ovira na
pevski poti. Čeprav je deklet v zborih bistveno več in je njihova marljivost pohvale
vredna, pravijo mentorice, da je vsak pevec v njihovih zborih še kako zaželen. Hipoteza,
da pojejo zbori v Spodnji Savinjski dolini z več domačega repertoarja kot tujega, se je
izkazala za utemeljeno. Mentorice se zavedajo svojih kompetenc razvijanja
domovinske, zgodovinske, ljudske in umetne slovenske pesmi ter širjenja narodne
zavesti in pripadnosti.
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Po pridobljenih podatkih s pomočjo intervjujev in anketnega vprašalnika lahko
potrdimo, da v Spodnji Savinjski dolini osnovnošolsko zborovsko petje aktivno in
kvalitetno deluje, kar se kaže z njihovo prisotnostjo na številnih nastopih, revijah in
tekmovanjih. Glede na ostale interesne dejavnosti, ki jih posamezna osnovna šola
ponuja, je to interesna dejavnost, ki ima največ udeležencev. Ugotavljamo, da jih vodijo
glasbene pedagoginje, ki niso zgolj profesorice glasbe, temveč velike ljubiteljice glasbe
in zborovodkinje po duši. Zborovstvo pri nas zagotovo živi že stoletja in po ugotovitvah
zatečenega stanja na osnovnih šolah še stoletja tudi bo.
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9. ZAKLJUČNA KADENCA
Petje ni le beseda, sestavljena iz petih črk. Petje je sinonim za ljubezen, prijateljstvo, za
življenjsko vizijo, za poklicno pot, za pripadnost svojemu narodu, je način življenja.
Bogata tradicija in sporočilnost petja nasploh je v Spodnji Savinjski dolini
zakoreninjena v vsaki družini, v vsakem kraju in v vsaki vzgojno izobraževalni celici, ki
deluje znotraj tega. Kot dokaz tega edinstvenega procesa sem tudi sama, saj sem bila v
svoji sredini deležna od zgodnjega otroštva pa vse do danes močne povezanosti s petjem
in z glasbo na različne načine. Moja poklicna pot stopa na široko področje
muzikologije. Za mano so zaključene številne glasbene dejavnosti. Bila sem članica
otroškega, mladinskega, srednješolskega in akademskega pevskega zbora ter obiskovala
solopetje, zaključila nižjo glasbeno šolo in Konservatorij za glasbo in balet, vodila
številne vokalne zasedbe in zbore, poučevala otroke in se ves ta čas pridno udeleževala
nastopov, koncertov, tekmovanj na regijski, državni in mednarodni ravni. Vendar
posebno mesto na moji glasbeni poti predstavlja prav osnovnošolsko petje. To me je na
mehak način skozi prijetno interesno dejavnost tihoma in postopoma zasvojilo z glasbo
v vsej veličini. Lepi spomini na vse redne pevske in intenzivne pevske vaje, tkanje
močnih prijateljskih in tudi ljubezenskih vezi, čudovit pevski repertoar tako domačih
kot tujih skladb, predana zborovodkinja z veliko začetnico in enajsta šola so le koščki v
mozaiku lastnih izkušenj zborovskega petja, so dokaz tega, kako močno lahko petje pri
pevskem zboru vpliva na oblikovanje smernic in vizije posameznika. Prepričana sem,
da glasbene pedagoginje osnovnošolskih pevskih zborov Spodnje Savinjske doline
zavestno in predano opravljajo svoje poslanstvo ter sestavljajo še lepše in bogatejše
mozaike osnovnošolskega petja. Veseli me, da je magistrska naloga prikazala, da se
stanje od mojega obiskovanja osnovnošolskih pevskih zborov do danes ni spremenilo
in prepričana sem, da bo zborovsko petje v moji dolini živelo še naprej. Ljubiteljska
glasbeno-pevska kultura osnovnošolskih pevskih zborov v Spodnji Savinjski dolini je
živela, živi in ostaja prava valilnica mladih pevcev, ki jih lahko pot zapelje v strokovne
vode ali zgolj ljubiteljske.
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10. SUMMARY

The aim of our Master’s thesis was to present the activity of elementary school choirs
through the eyes of their mentors in Lower Savinjska Valley in the school year
2017/2018.
We were interested if there were at least one children’s and one youth choir active at
each elementary school. This hypothesis was the only one that was not confirmed, as
there is a minor vocal cast active at Primary School Šempeter instead of the youth choir.
We found the reason for this state after we interviewed the mentor. The former music
teacher retired a few years ago. Due to lower number of learners and personnel
problems at school, the organization of music lessons and choralism was for several
years led under other employees at school and a mobile music teacher from 1 st Primary
School of Žalec. Furthermore, no one wanted to take the challenge of leading the youth
choir as a school club. When personnel problems were solved and the mobile music
teacher from Žalec retired, two highly motivated young music teachers came at schools;
firstly one in Šempeter and then the other in Žalec. In Šempeter, the music teacher has
already achieved a high national level with children’s choir and successfully works with
the youth vocal cast. She says that she builds on a strong motivation to revive the youth
choralism at Primary School Šempeter. She successfully guides all singers from
children’s choir to youth singing and this is the reason why the youth vocal cast is more
numerous each year.
The further assumption of the research was that there are more elementary schools
female singers than male singers in the casts. All the mentors confirmed this hypothesis
and said that boys’ voices are of priceless value when it comes to the sound and image
of the choirs. If the boys join the choir they are very loyal and dedicated to it, they do
not give up, unless if their voice change becomes an obstacle on their singing path.
Although there are generally more girls in the choirs and their diligence is of high
praise, the mentors say that each boy is very much welcomed in their choirs. The
hypothesis that the choirs in Lower Savinjska Valley sing with more domestic repertoire
than the foreign, turned out to be valid. The mentors are well aware of their
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competences of developing patriotic, historic, folk and artificial Slovene song and
spreading national consciousness and belonging.
Based on the gathered data with the help of the interviews and the survey questionnaire,
we can confirm that the elementary choir singing in Lower Savinjska Valley works
actively and well, which is shown by their presence on numerous performances, shows
and competitions. According to other school clubs that individual school offers, the
latter has the most participants. We find that the choirs are led by the music teachers,
who are not only professors of music, but also great music lovers and conductors by
soul. Choralism has been vivid here for centuries, and based on these findings and
according to the present state at elementary schools, it will carry on for centuries.
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12. PRILOGE
12.1

Priloga 1: Seznam skladb izvedenih v šolskem letu 2017/2018

1. I. OŠ ŽALEC
Otroški pevski zbor Pedenjped (1. in 2. razred):
1.
2.
3.
4.

Lenčka Kupper: Mi smo otroci enega sveta
Tomaž Habe: Kje naj... ali Kje in kako
Lojze Kranjčan: Recept za palačinke
Tomaž Habe: Kolački

Otroški pevski zbor Kobulka (3., 4. in 5. razred):
1. Tomaž Habe: Sitna Žabica
2. Tadeja Vulc: Burja
3. Ljudska, prir. Ambrož Čopi: Če bi jes bila fčelica
4. Afriška ljudska, prir. Russell Robinson: Banaha
5. Ameriška ljudska, prir. Tomaž Habe: Zvončki na saneh
6. Španska ljudska, prir. Albinca Pesek: Gatatumba
7. Lenčka Kupper: Prižgimo si lučke
8. Tadej Sadar: Mir in ljubezen
9. Franz Gruber: Sveta noč
10. Janez Kuhar, prir. Tadeja Vulc: Hokus pokus
11. Lojze Kranjčan: Prosim in hvala
12. Rudi Pančur: Veseli tobogan
13. Marjan Kozmus: Fičfirič
14. Tradicionalna: Sončno jutro
15. Lenčka Kupper: Nikoli slabe volje
Mladinski pevski zbor:
1. John Rutter: Angelska pesem
2. Leonard Cohen: Hallelujah
3. Črnske duhovne božične pesmi, prir. Anton J. Kropivšek: Tri črnske duhovne
božične pesmi
4. Sally K. Albrecht: Follow the star
5. Ameriška ljudska, prir. Mik Tadov: Svetniki vsi gredo v nebo
6. Jay Althouse, slovenska prepesnitev: Irma Močnik: Božične fanfare
7. Franz Gruber: Sveta noč
8. prir. A. Cadario: Shalom
9. Ljudska iz Istre, prir. Katja Gruber: Dajte, dajte
10. Tadeja Vulc: Srčeva
11. Ivo Antognini: This Song
12. Janko Ropret: Korakaj, korakaj
13. C.V.Heuse/D.Velkaverh/J.Privšek/K. Gruber: Pesem o upanju
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Nonet (komorno-vokalna zasedba nadarjenih učencev od 6. do 9. razreda):
1. Spiritual: This little light of mine
2. I. Berlin, prir. T. Pirnat: Beli Božič
3. Mariah Carey, W. Afanasieff, prir. M. Huff: All I want for Christmas is you
4. Jakob Jež: Slavje – Naj pesem
5. Marjan Kozmus: Pesem mladine
6. Tomaž Habe: To je naša zgodovina, stara mesta, njih ljudje
7. Vlado Kreslin: O, Vrba
8. Pavel Dolenc: Sreča
9. Gustav Ipavec: Kje so moje rožice
10. Davorin Jenko: Lipa zelenela je
11. Savinjska dolina
12. Ljudska, prir. Leskovar: Kaj ti je deklica
2. OŠ PREBOLD
Otroški pevski zbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ponarodela v prir. Katje Gruber: Sijaj, sijaj sončece
Janez Gregorc: Mamici
Lojze Kranjčan: Dežela branja
Slovenske otroške izštevanke, prir. L. Kranjčan: Nagajivke
A. Hoffman: Bibbidi-bobbidi-boo
Marijan Vodopivec: Vesela otroška
Radovan Gobec: Čudežna klop
Ponarodela, prir. Anton Martin Slomšek, za orffov instrumentarij prir. A. J.
Kopivšek: En hribček bom kupil

Mladinski pevski zbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slovenska ljudska, prir. Črt Sojar Voglar: Kje so tiste stezice
Mašni ordinarij, prir. J. Estes: Three contemporary latin settigs
Pavel Dolenc: Žitni klas
Leon Firšt: Pesem kostanjev
N. Terashima: Akai hana, shiroi hana
Fredy Mercury, arr. M. Brymer: Bohemian Rhapsody
Jani Golob: Pustite nam ta svet
M. Košuta: Kam

3. OŠ POLZELA
Otroški pevski zbor
1.
2.
3.
4.
5.

Slovensko ljudsko izročilo, prir. Andrej Makor: Enci benci, Špela marela
O. Grillaret: Sanjski grad
Slovenska ljudska: Vandrovc je privandral
Ljudska iz Konga: Banaha
Nigerijska ljudska: Eh Soom Kawaya
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6. Muzikal Levji kralj: Hakuna Matata
7. Muzikal Levji kralj: Življenja krog
8. Muzikal Levji kralj: Vem kaj se dogaja
9. J. Haydn: Jesensko listje
10. I. Rojko, U. Rojko: Ljubljanski zmaj
11. N. Maurer, T. Habe: Potok
Mladinski pevski zbor
1. Afriški kanon: Banaha
2. Uganka za večglasje: Stara baba
3. Slovenska ljudska: Vsi so venci veili
4. M. Vilhar: Lipa
5. Ko dvigneš me
6. Spiritual/ arr. Jan Wolters: This little light of me
7. Muzikal levji kralj: Krog življenja
8. Muzikal levji kralj: Hakuna matata
9. Muzikal levji kralj: Vem kaj se dogaja
10. Afriška ljudska: Si mama ka
11. Gruber: Prava sreča
12. R. Mratinkovič, prir. Mija Novak: Pod soncem z mavričnimi krili
13. Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay: Ko se smeješ
14. Bruno Mars: Count on me
15. Harm. C. Pregelj; koroška ljudska: Jaz 'mam pa konjča belega
16. Kajetan Kovič, Jakob Jež: Pomlad
4. OŠ PETROVČE
Otroški pevski zbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomaž Habe: Domovini
Slovenska ljudska, prir. Blaž Rojko: Kmetič veselo na svetu živi
J. Krička: Mačja polka
Slovenska ljudska: Listi šumijo
Boris Vremšak, besedilo Anja Štefan: Snežinke
Božična ljudska: Prišla je lepa sveta noč
John Williams, prevod in prir. Jan Grobelnik: Tam nekje v spominih (iz filma
Sam doma)
8. Ljudska, prir. Maksimiljan Feguš: Lipej raja
9. Ljudska, prir. Neža Buh: Jaz pa v gorico grem
10. Marjan Kozmus: Fičfirič
11. Marjan Vodopivec, besedilo Tone Pavček: Vesela otroška
12. Slovenska ljudska: Od Celja do Žalca
13. Prir. Zdenka Markovič: Savinjska dolina
14. Bojan Glavina: Čarovnica Mara
15. Radovan Gobec: Kresniček
16. Slovenska ljudska: Flosarska
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Mladinski pevski zbor
1. Marjan Kozmus: Pesem mladine
2. Jerry Estes: Three contemporary letin settings (Kyrie, Adoramues te, Gloria in
Excelsis deo)
3. Bes. Dušan Velkaverh, glasba Jani Golob: Moja dežela
4. Davorin Jenko: Lipa
5. Ljudska, prir. Črt Sojar Voglar: Ena prička priletela
6. Aleksander Mežek, prir. Katja Gruber: Siva pot
7. Božična: Dete se rodi
8. John Lennon, Yoko Ono, prir. Maria Dunn: Happy Christmas
9. Stanko Premrl, prir. Radovan Gobec: Zdravljica
10. Slovenska ljudska: Od Celja do Žalca
11. Prir. Zdenka Markovič: Savinjska dolina
12. Prir. Jorge Vidal: Havana
13. Pavel Dolenc: Žitni klas
14. Jakob Aljaž: Triglav
5. OŠ ŠEMPETER
Otroški pevski zbor
1. N. Grafenauer, T. Vulc: Slikar
2. K. Širok, M. Kogoj: Lastavica
3. Italijanska ljudska, slovensko besedilo: J. Humer, E. Ballaso: Grajski strah
4. I. Rojko, U. Rojko: Ljubljanski zmaj
5. Koroška ljudska, prir. M. Feguš: Lipej raja
6. Slovenska ljudska, M. Prus: Dekle je po vodo sla
7. V. Šolinc, I. Podpečan: Muca na klavir igra
8. N. Maurer, R. Gobec: Čira čara
9. F. Prešeren, S. Premrl: Zdravljica
10. Ljudska, S. Mihelčič: Sijaj, sijaj sončece
11. Ljudska, prir. C. Pregelj: Na planincah
12. Z. Majhen, L. Krajnčan: Recept za palačinke
13. K. Kovačič, M. Vodopivec: Kekčeva pesem
Mladinska vokalna zasedba
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L. Leskovec, M. Kogoj: Ko smo spali
J. Privšek, prir. A. Žakelj: Maček v žaklju
L. Kupper, L. Kupper: Nikoli slabe volje
I. Vrčkovnik: Božična noč
F. Prešeren, V. Kreslin: O, vrba
J. W. Johnson, B. Cole, slovensko besedilo: M. Jesenovec: Skokica, Žabon in
Kvak
7. A. Šifrer: Ko zvonovi zapojo
8. A. Mežek, prir. T. Pirnat: Krila
9. F. Lainšček, Ditka: Prinesi mi rože
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6. OŠ GRIŽE
Otroški pevski zbor
1. Radovan Gobec: Čudežna klop
2. Borut Lesjak: Hrček
3. Romana Kranjčan: Čudežna dežela
4. Ljudska, prir. Aldo Kumar: Papjev
5. Italijanska narodna: Sukala bi se moja mala
6. Karibska: Kumbayah (Pridi)
7. Janez Bitenc: Darilo za dedka mraza
8. Marijan Vodopivec, prir. Tomaž Habe: Tujček maček
9. Narodna: Lepo mi poje črni kos
10. Indijanska ljudska: Sonce za goro zaspi
11. Arkadij Iljič Ostrovski: Dan na dan sij nam sonce
12. Jani Šiligoj: Glasba – jezik sveta
Mladinski pevski zbor
1. T. Gummesson: Pojmo vsi v skupini
2. Avstralska ljudska: Kookaburra
3. D. Švara: Pastirc pa pase
4. B. Chilcott: Vse za tvoj nasmeh
5. L. Denza: Srečen je, kdor glasbo rad ima
6. Slovenska ljudska: Vse tičice
7. B. Chilcott: Resnice moč
8. 15. stoletje: OMNIS MUNDUS JOCUNDETUR
9. Slovenska ljudska, prir. Miro Kokol: Marko skače
10. Katja Gruber: Glasba naj te objame
7. OŠ BRASLOVČE
Otroški pevski zbor
1. Ljudska iz Konga: Banaha
2. Tomaž Habe: Ura je na morje šla
3. Milan Ostojić: Pesem zaspancev
4. Matevž Goršič: Sladkosned
5. Andreja Zupančič: Pesmica
6. Matevž Goršič: Kadar oblaki kihajo
7. Tadej Vasle: Če bi se svet nazaj vrtel
8. Tomaž Habe: Sitna žabica
9. Tadeja Vulc: Šla je botrica lisica…
10. Ljudska, prir. Katja Gruber: Preljubi Šentlenart
11. Ljudska: Petelinček je na goro šel
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12. Milan Ostojić: Kaj moraš med počitnicami storiti?
13. Tadej Hrušovar: Najlepše pesmi
14. Lojze Krajnčan: Šola za klovne
15. Lojze Krajnčan: Recept za palačinke
16. Švedska ljudska: Ko si srečen
Mladinski pevski zbor
1. Gašper Jereb: Svet prelep je
2. Arr. Anton J. Kropivšek: Somebody's knocking at your door
3. Arr. Janet Day: Count on me
4. Pepel in kri: Sonce pomladi
5. Tadej Hrušovar: Najlepše pesmi
6. Ambrož Čopi: Tri čebele
7. Avstrijska ljudska: Pravo prijateljstvo
8. Radovan Gobec: Na grobovih
9. Karol Pahor: Nov cvet
10. Ljudska: Bratje, le k soncu
11. Aleksander Mežek, prir. Tomaž Pirnat: Božično drevo
12. John Pierpoint, prir. Noel Novak: Zvon zvoni
13. Leonard Cohen: Hallelujah
14. Rezijanska ljudska, prir. Orlando Dipiazza: Lipa ma Marica
15. Ed Robertson: Sanjam sen
16. Ljudska, prir. Luka Kramolc: Jas bi rad cigajnar biju
17. Ljudska, prir. Emil Adamič: Zabavljivka
18. Afriška ljudska: Banuha
19. Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shay: When You're smiling
8. OŠ VRANSKO-TABOR
Otroški pevski zbor
1. Goodwin Fisher: Ko se smeješ
2. T. Gummesson: Pojmo vsi v skupini
3. Afriška: Banaha
4. Afriška iz Gane: Obwisana
5. M. Ostojić: Raca
6. M. Ostojić: Golob pismonoša
7. J. Šuligoj: Glasba - jezik sveta
8. M. Ostojić: Darilo
9. M. Vodopivec: Kekčeva pesem
10. T. Hrušovar: Dan ljubezni
11. B. Glavina: Pomlad
12. Afriška, prir. K. Gruber: Ti mama sata ge
13. Ljudska: Cveki letijo, jočemo se mi
14. S. Premrl: Zdravljica
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15. Pesmi za glasbeno igrico; E.Peroci, P. Grogl: Muca Copatarica
16. M. Vodopivec: Zbadljivka
17. L. Kranjčan: Dežela branja
18. D. Žgur: Sreča na vrvici
19. Ljudska, prir. K. Gruber: Tri race, tri pure
Mladinski pevski zbor
1. Goriška ljudska: Drežniška
2. Afriška: Banaha
3. Palestina: Tumba, tumba
4. Goodwin Fisher: Ko se smeješ
5. Gummesson: Pojmo vsi v skupini
6. M. Prus: Fejsbuk
7. Dolenc: Žitni klas
8. Ljudska, prir. A. Čopi: San se šetao
9. J. Šuligoj: Glasba - jezik sveta
10. Prir. A.Cadario: Shalom
11. O. Peterson: Himna svobodi
12. Ljudska iz Danske, prepesnitev K. Gruber: Kam nas vodi pot
13. M. Vodopivec: Kekčeva pesem
14. T. Hrušovar: Dan ljubezni
15. S. Premrl: Zdravljica
16. V. Kreslin: Reka
17. A. Čopi: ...sanje naj te vodijo
18. B. Mars: Count on me
19. Theme from The Snowman, H. Blake: Walking in the air
20. V. Singh: Medieval Gloria
21. Katja Gruber: Glasba naj te objame
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12.2

Priloga 2: Intervju z mentoricami osnovnih šol Spodnje Savinjske doline

Vprašalnik

Šola in mentor:

1) Demografske informacije
- Spol
- Starost
- Izobrazba
- Delovna doba (število let v izobraževalnem sistemu) in mentorstvo zbora
- Narodnost
2) Delovanje zbora
2a) Osnovne informacije o zborih
- Katere glasbeno ustvarjalne prakse imate na šoli (otroški, mladinski zbor …)?
- Kako so glasovi v zboru številčno zasedeni (in kakšno je razmerje deklet in fantov pri
posameznem glasu)?
- Imate na šoli avdicijo za sprejem v zbor? Kako poteka?
- Ali vse vaše pevske skupine pojejo večglasno?
- Kako so glasovi številčno zasedeni (in kakšno je razmerje deklet in fantov pri
posameznem glasu)?
- Kako razvrstite učence po glasovih (preverite njihov razpon pred začetkom vaj, se v
glasove razvrstijo sami, imate v vseh glasovih enako število učencev?)
- Imate sekcijske vaje po glasovih v mladinskem pevskem zboru?
- Kolikokrat na teden imate vaje in koliko časa (otroški/mladinski zbor)?
- Imajo otroci v zboru glasbeno izobrazbo, poznajo note (formalna/neformalna
izobrazba) – posebej otroški in mladinski zbor?
- Se nove skladbe hitreje učijo punce ali fantje (kdo je bolj zbran, kdo bolj redno
obiskuje ure zbora)?
- Na kakšen način nagradite učence, ki prepevajo v zboru vseh 9 let (je veliko takšnih
otrok)?
- Se skozi leta število pevcev v zboru povečuje ali znižuje?
- Ali ste v preteklem šolskem letu uspeli zadovoljiti vse svoje zastavljene cilje? Bi kaj
spremenili? Ste se srečali s kakšnim problemom, ki mu niste bili kos?
- Katera zborovska pesem se je v lanskem šolskem letu izkazala za naj pesem vašega
zbora skozi oči otrok in vas?
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2b) Način dela
- Kako poteka pevska vaja?
- Kakšnih upevalnih vaj se poslužujete (so vedno enake ali jih spreminjate, dodajate,
odvzemate…)?
- Pred začetkom petja uporabljate dihalne vaje?
- Učite otroke dihanja s trebušno prepono? (kako?)
- Med vajo vedno sedite ali tudi kdaj stojite, se gibate…?
- Kako se lotite učenja nove skladbe, kakšne so vaše tehnike, metode učenja?
- Uporabljate pri izvedbi tudi kakšne instrumente (katere)?
- Pri poučevanju uporabljate solmizacijske zloge?
- Pri poučevanju nakazujete potek melodije z rokami?
- Si ritem med skladbo učenci samostojno trkajo, sledijo vaši roki, ali opazujejo
metronom?
- Se poslužujete spremljave pri petju (klavir, ansambel) – vas spremljajo učenci šole ali
zunanji sodelavci, odrasle osebe…?
- Ali otroci poznajo glasbeno dinamiko, agogiko (elite da jo pri izvedbi upoštevajo?)?
- Uporabljate kdaj metodo snemanja skladb (da se potem poslušate in tako popravite
svoje napake)?
- Imate vaje vedno v istem prostoru?
- Katere vaje so po vaših izkušnjah bolj efektivne (pred ali po pouku)?
- Se srečujete s težavami mutiranja pri fantih?
- Kakšna je vaša tehnika postavitve otrok v celosten zbor (po glasovih)?
- Hodite na intenzivne vaje (kolikokrat letno in kam)?
- Kako potekajo intenzivne vaje, koliko časa trajajo, so precej bolj efektivne kot vaje
zbora v učilnici?
- Ali se poslužujete kakšnih inovativnih metod za pridobivanje večjega števila pevcev?
- Na koga se obrnete po nasvet, ko naletite na kakšno težavo (učno ali motivacijsko)?
- V čem se poučevanje pevskega zbora po vašem močno razlikuje od učenja glasbe pri
pouku (kje so prednosti in kje slabosti?)?
- Kako motivirate otroke k obisku zbora in da sodelujejo pri učenju novih skladb?
2c) Analiza repertoarjev
- Ali otroke seznanite pred spoznavanjem nove skladbe o ozadju skladbe (nastanek,
kakšna anegdota, avtor skladbe, avtor besedila…) in zakaj ste jo izbrali?
- Imajo otroci možnost sodelovanja pri izbiri izboru skladb?
- Po kakšnem ključu izbirate repertoar?
- Kje dobite novo notno gradivo? (vedno na od istega vira?)
- Repertoar (ljudske, umetne, narodno-zabavne, popevke, rock skladbe, jazz skladbe,
skladbe v tujih jezikih…).
- Pojete samo v slovenskem jeziku (ali tudi drugih in katerih)?
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- Poiščete pomoč pri izgovorjavi tujih skladb pri svojih kolegih profesorjih (hrvaščina,
angleščina, nemščina, italijanščina)?
2č) Obisk pevskega zbora
- Ali učenci redno obiskujejo vaje?
- Kako ukrepate pri izostankih?
- Kako motivirate fante k obisku (imate kakšne posebne metode?)?
2d) Udejstvovanja pevskega zbora
- Sodelujete in kako na šolskih in izven šolskih prireditvah v domačem kraju?
- Koliko koncertov (nastopov) letno pripravite, so samostojni?
- Uporabljate pri nastopih praktikable?
- Kakšna so vaša oblačila na nastopu (enake uniforme?), vam je izgled pomemben
(koncertni listi lanskoletnega koncerta)?
- Kako poteka vaš koncert? Ali na njem sodelujeta otroški in mladinski pevski zbor, ali
povabite še koga?
- Ali vi pripravite vezno besedilo?
- Ali predstavite vsako skladbo posebej?
- Ali imajo vaši koncerti rdečo nit?
- Ali imate koncert v dopoldanskem in popoldanskem času?
- Kje potekajo vaši koncerti (športna dvorana, učilnica, cerkev, na prostem…)
- Kaj poslušalci na koncertih raje poslušajo
- Ste na koncertih ozvočeni ali ne?
- Uporabljate med koncerti kakšne sprostitvene tehnike? (tapkanje, meditacija,
umirjanje, globoko dihanje…)
- Se na koncertih povezujete tudi z drugimi glasbenimi skupinami (ansambelska igra,
ples, folklora, instrumenti Carla Orffa…)
- Vam je dobra akustika pomemben dejavnik na koncertih ali temu ne posvečate
posebne pozornosti?
- Se udeležujete revij, tekmovanj (katerih – občinska, državna raven…)?
- Kakšni so bili vaši dosežki v lanskem šolskem letu 2018/19?
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12.3

Priloga 3: Anketni vprašalnik o osnovnošolskem zborovstvu v Spodnji
Savinjski dolini v šolskem letu 2017/2018 skozi oči mentorjev

OSNOVNOŠOLSKO ZBOROVSTVO V SPODNJI SAVINJSKI
DOLINI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 SKOZI OČI MENTORJEV
Sem Nina Štusej, študentka drugostopenjskega univerzitetnega programa študija
muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V svoji magistrski nalogi se bom
ukvarjala z osnovnošolskim zborovstvom Spodnje Savinjske doline v preteklem
šolskem letu 2017/2018. Spoštovani mentorji/mentorice, vljudno vas naprošam, da
anketni vprašalnik izpolnite in mi tako pomagate pri raziskavi.
Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali približno 20 minut časa.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti sem vam na voljo na: stusej.nina@gmail.com.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.


Demografske informacije

Spol: a) moški b) ženska
Izobrazba: ______________________
Starost: ________
Delovna doba: _______
Narodnost: _________________


Osnovne informacije o zborih

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Katere glasbeno ustvarjalne prakse imate na šoli? Izberite en odgovor.
Mlajši in starejši otroški pevski zbor ter mladinski zbor
Otroški in mladinski pevski zbor
Dva otroška pevska zbora, mladinski zbor in vokalno-instrumentalna skupina
Dva otroška pevska zbora, mladinski zbor, komorno-vokalna zasedba
Otroški pevski zbor in mladinska vokalna zasedba

2.
a)
b)
c)

Imate na šoli avdicijo za sprejem v zbor? Obkrožite en odgovor.
Da
Ne
Samo za mladinski pevski zbor

3.
a)
b)
c)

Ali vse vaše pevske skupine pojejo večglasno?
Starejši otroški pevski zbor in mladinski zbor
Mladinski zbor
Starejši otroški pevski zbor se počasi navaja na enostavno dvoglasje, mladinski
zbor poje večglasno
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4. Imate v mladinskem zboru redne sekcijske vaje po glasovih? Obkrožite en
odgovor.
a) Da
b) Ne
c) Le nekajkrat letno
d) Odvisno od težavnosti skladb
5.
a)
b)
c)
d)

Koliko šolskih ur tedensko namenite pevski vaji? Izberite odgovor.
Otroški pevski zbor vadi 2 šolski uri na teden, mladinski pa 4
Otroški pevski zbor vadi 1 šolsko uro tedensko, mladinski pa 3
Otroški pevski zbor vadi 3 ure in mladinski 3 ure na teden
Drugo (dopišite):________________________________________________

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Se nove skladbe hitreje učijo dekleta ali fantje? Izberite odgovor.
Dekleta
Odvisno od generacije
Ne čutim razlik
Fantje
Ne morem se opredeliti

7.
a)
b)
c)
d)

Kako nagradite učence, ki prepevajo v zboru vseh 9 let? Obkrožite odgovor.
Z nagrado na zaključnem koncertu pevskih zborov
Pevci prejmejo posebno priznanje
Vsako leto prejmejo nekaj drugega
Drugo (dopišite):_____________________________________________

8.
a)
b)
c)

Se skozi leta število pevcev povečuje ali znižuje? Izberite en odgovor.
Ostaja približno na isti ravni
Odvisno od generacije
Vsako leto se število pevcev povečuje

9. Ali ste v preteklem šolskem letu uspeli zadovoljiti vse svoje zastavljene cilje?
Obkrožite en odgovor
a) Zastavljene cilje sem dosegla
b) Ne, saj so cilji vedno višji kot jih lahko uresničimo
c) Drugo (dopišite):_______________________________________________


Način dela

10. Kako poteka pevska vaja? Izberite odgovor.
a) Opevanje, obravnava pesmi po posameznih glasovih, interpretacija pesmi,
utrjevanje
b) Vaje za opevanje, učenje nove pesmi, petje po želji učencev
c) Opevanje, pogovor z učenci, delo z notnim materialom, pogovor
d) Ogrevanje, dihalne vaje, vaje za dikcijo, opevanje, petje pesmi (že naučene
ponovimo, učimo se novih)
e) Drugo (dopišite):___________________________________________________
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11. Ali učite otroke dihanja s trebušno prepono? Obkrožite odgovor.
a) Da
b) Ne
12. Ali med vajo vedno sedite ali tudi kdaj stojite, se gibate…? Izberite odgovor.
a) Sedimo, stojimo in se gibamo
b) Sedimo, stojimo, se gibamo, hodimo v taktu in pojemo
c) Pri dihalnih vajah in opevanju stojimo, potem se usedemo
13. Kako se lotite učenja nove skladbe? Na kratko opišite.
14. Uporabljate pri izvedbi zborovskih skladb tudi kakšne instrumente (katere)?
Izberite en odgovor.
a) Da, klavir oz. klavinovo
b) Da, največkrat klavir, pa tudi glasbila, ki jih igrajo učenci naše šole
c) Da, klavir, orffova glasbila, harmoniko, kitaro, flavto, tolkala…
d) Drugo (dopišite):_______________________________________________
15. Pri poučevanju uporabljate solmizacijske zloge? Obkrožite!
a) Da
b) Ne
16. Ali pri poučevanju nakazujete potek melodije z rokami? Izberite en odgovor.
a) Da
b) Ne
c) Občasno
d) Samo na kritičnih mestih oz. v prvi fazi učenja nove skladbe
e) Pri otroškem zboru da, pri mladinskem ne
17. Si ritem med skladbo učenci samostojno trkajo, sledijo vaši roki, opazujejo
metronom? Obkrožite odgovor.
a) Poslužujemo se vsega zgoraj naštetega
b) Učenci opazujejo mojo roko
c) Učenci pri učenju nove skladbe občasno ploskajo ritem besedila, drugače sledijo
moji roki
d) Drugo (dopišite):__________________________________________________
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18. Uporabljate kdaj metodo snemanja skladb - se poslušate in tako popravite
napake? Izberite en odgovor.
a) Občasno
b) Premalokrat
c) Mnogokrat
d) Ne
19. Imate vaje vedno v istem prostoru? Obkrožite!
a) Da, vedno
b) Skoraj vedno
c) Ne
20. Katere vaje so po vaših izkušnjah bolj efektivne pred ali po pouku? Izberite
odgovor.
a) Po pouku
b) Pred poukom
c) Drugo (dopišite):_________________________________________________
21. Se srečujete s težavami mutiranja pri fantih? Obkrožite!
a) Da
b) Ne
22. Hodite na intenzivne vaje? Izberite ustrezen odgovor.
a) Da, enkrat letno
b) Da, večkrat letno
c) Enkrat letno imamo intenzivne vaje kar na šoli
d) Ne hodimo
23. Ali se poslužujete kakšnih inovativnih metod za pridobivanje večjega števila
učencev? Izberite odgovor.
a) Da
b) Posebnih metod trenutno ne potrebujem, saj je število učencev v zboru dovolj
veliko
c) Ne
d) Drugo (dopišite):__________________________________________________
24. V čem se poučevanje pevskega zbora po vašem mnenju močno razlikuje od
učenja glasbe pri pouku?
-
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Analiza repertoarjev

25. Ali imajo otroci možnost sodelovanja pri izbiri skladb? Obkrožite odgovor.
a) Repertoar izberem sama, če pa učenci izrazijo kakšno željo, jo upoštevam
b) Otroci lahko izberejo skladbo proti koncu šolskega leta. Le-to potem pojejo na
zaključnem koncertu
c) Drugo (dopišite):__________________________________________________
26. Po kakšnem ključu izbirate repertoar? Izberite en odgovor.
a) Za revijo po pravilih (ljudska, umetna skladba), za koncerte pa po tematiki
(ljubezenska, domovinska, zgodovinska, praznična…)
b) Po primerni težavnosti, po vsebini in umetniški vrednosti
c) Repertoar je odvisen od priložnostnih nastopov skozi celo leto
d) Drugo (dopišite):_________________________________________________
27. Kje dobite novo notno gradivo? Možnih je več odgovorov.
a) Ogromno notnega gradiva je na voljo na šoli (notne zbirke, literatura s
seminarjev, arhiv…)
b) Iz različnih virov, imam tudi veliko lastno zbirko gradiva
c) Slovenska založba Astrum
d) Od drugih kolegov glasbenikov
e) Tuje založbe
f) Seminarsko gradivo
g) Lastne izdaje skladateljev
h) Spletno gradivo
i) Gradivo zborovskih šol
j) Na novo izdane notne zbirke
28. Kakšen je vaš zborovski repertoar? Obkrožite!
a) Pojemo ljudske, umetne, narodno-zabavne skladbe, popevke, rock in jazz
skladbe…
b) Pojemo ljudske in umetne skladbe
c) Drugo (dopišite):___________________________________________________
29. Pojete samo v slovenskem jeziku ali tudi v tujih? Izberite!
a) Pojemo samo v slovenskem jeziku
b) Pojemo tudi v angleščini
c) Poleg slovenščine in angleščine pojemo še…


Obisk pevskega zbora

30. Ali učenci redno obiskujejo pevske vaje? Obkrožite en odgovor.
a) Ne
b) Kakor kdaj
c) Obisk je zadovoljiv
d) Večinoma da
e) Redno
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31. Kako ukrepate pri izostankih?


Udejstvovanja pevskega zbora

32. Koliko koncertov letno pripravite? Obkrožite!
a) Samostojnih koncertov nimamo, imamo nastope
b) En samostojni koncert in več priložnostnih nastopov
c) Več kot en samostojni koncert ter priložnostni nastopi
d) Drugo (dopišite):________________________________________________
33. Kakšna so vaša oblačila na koncertih in nastopih? Vam je izgled pomemben?
Obkrožite odgovor.
a) Da
b) Ne
c) Drugo (dopišite):_________________________________________________
34. Kdo sodeluje na vašem samostojnem koncertu? Obkrožite odgovor.
a) Na njem sodelujejo vsi pevski zbori šole
b) Na njem sodelujejo vsi pevski zbori šole in glasbeno nadarjeni posamezniki kot
vokalisti in instrumentalisti
c) Na njem sodelujejo vsi zbori šole z gostujočimi glasbenimi gosti
d) Samostojnih koncertov nimamo
35. V katerem delu dneva izvedete samostojni koncert? Obkrožite en odgovor.
a) Samo dopoldne
b) Samo popoldne
c) Dopoldne in popoldne
d) Samostojnega koncerta nimamo
e) Drugo (dopišite):___________________________________________________
36. Kje potekajo vaši samostojni koncerti? Možnih je več odgovorov!
a) V naši šoli
b) V kulturnem domu
c) V cerkvi
d) Samostojnega koncerta nimamo
e) Drugo (dopišite):________________________________
37. Ste na samostojnih koncertih ozvočeni? Izberite odgovor.
a) Da
b) Ne
c) Samostojnih koncertov nimamo
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38. Uporabljate med koncerti kakšne sprostitvene tehnike? Izberite en odgovor.
a) Da
b) Ne
c) Občasno
d) Samostojnih koncertov nimamo
39. Se udeležujete revij, tekmovanj? Obkrožite!
a) Da
b) Ne
c) Drugo (dopišite):_________________________________________
40. Kakšni so bili vaši dosežki v lanskem šolskem letu 2017/2018? Možnih je več
odgovorov.
a) Nastop na območni reviji
b) Uvrstitev na regijsko revijo
c) Pohvala strokovnih sodelavcev
d) Pohvala domačih
e) Pohvala poslušalcev
f) Drugo (dopišite):________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Osnovnošolsko zborovstvo v Spodnji
Savinjski dolini v šolskem letu 2017/2018 skozi oči mentorjev v celoti moje avtorsko
delo ter da so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni.

Ljubljana, 14. junija 2019

Nina Štusej

