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razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL .................................................................. 52
Graf 3: Vztrajnost v šoli pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 7.
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razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo ........ 63

VII

Graf 16: Vztrajnost pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih, ki
ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo.............................................. 64
Graf 17: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
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obiskujejo KGBL ............................................................................................................ 67
Graf 21: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
srednješolcih, k obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL ... 67
Graf 22: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 6. razreda OŠ,
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ki obiskujejo KGBL, in učenci 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL ............ 68
Graf 24: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 8. razreda OŠ,
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XII

UVOD

Balet je zvrst plesa, ki obstaja že dolgo, prav tako pa tudi umetnost, za katero pri otrocih
ne upada zanimanje. Tudi moja želja v otroštvu je bila, da bi obiskovala pouk baleta,
zato so me starši vpisali na Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani. Otroci si
baletni pouk predstavljajo le kot najlepše stvari, kot so lepa krila, prijetna glasba in
lahkotnost gibanja, ki deluje na prvi pogled enostavno. A baletne ure zaobjemajo
mnogo več. Baletni pouk vsebuje disciplino, posluh, ritual, estetiko, vzdržljivost in trdo
delo. Sama sem se imela možnost razvijati na osnovi svojih baletnih dejavnosti, ob
stalni prisotnosti baleta, zato se vedno bolj zavedam, kako me je balet v mladosti tudi
oblikoval.
Balet je v mojem življenju še vedno prisoten in v meni je pustil neizbrisne sledi. Prav
zaradi tega sem se odločila za izbiro te teme za svoje diplomsko delo.
Prvi del diplomskega dela bo namenjen teoretičnemu delu, v katerem bom poskušala
osvetliti pomembnost giba, prehajanje giba v ples in vpliv plesa na človeka. Nato se
bom posvetila baletni zgodovini in pouku baleta.
V nadaljevanju bom raziskala, kakšen prispevek in prednosti da balet otroku kot
izvenšolska dejavnost. S pomočjo anket bom preverila, ali imajo mladostniki, ki
obiskujejo pouk baleta, boljši šolski uspeh ter ali kažejo večjo ustvarjalnost, vztrajnost,
samozavest pri nastopih in samoorganiziranost kot ostali mladostniki, ki pouka baleta
ne obiskujejo.
V zadnji točki se bom osredotočila na balet kot umetnost in duhovnost.
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1. GIB IN GIBANJE

Gibanje je bistvo vseh stvari. Če se poruši zakonitost ali se spremeni oblika gibanja,
stvari spremenijo svojo predmetnost in postanejo nekaj drugega. Taka zakonitost velja
tudi za vse živo, ki se z gibanjem izpostavi v svoj obstoj. Zaradi tega se brani
mirovanje, saj se čuti, da je mirovanje smrt in da je s tem konec gibanja (Zagorc 1992,
7).
Gibanje predstavlja vez, ki povezuje človeka z drugimi oblikami življenja na zemlji.
“Rastline, živali in ljudje se gibljemo v neskončnih procesih spreminjanja, vsak glede
na svojo lastno naravo.” (Vogelnik 1994, 15) Vogelnik (15) razkriva, da se gibajo zrak,
voda in drugi deli narave. Z opazovanjem rastline lahko vidimo, da se giblje na mestu,
za soncem, z vetrom in proti dežju. Za razliko od rastlin se živali in ljudje premikamo
po prostoru. Silo, ki zajema vse gibanje na zemlji, imenujemo težnost. Ta sila vleče vse
proti središču zemlje. S samim gibanjem težnost premagujemo. V različnih pojavnih
oblikah življenja nastajajo motnje in odkloni, temeljna ritmična skladnost gibanja pa se
s težnostjo in proti njej nadaljuje iz dneva v dan in posledično iz leta v leto. To
valovanje prežema vse življenje na svetu. Z uravnoteženo menjavo nasprotovanja in
podrejanja težnosti nastaja življenjska moč.

1.1

Človek in gibanje

Gibanje zajema telo kot celoto, saj če se giblje posamezni del telesa, pri tem sodeluje
celo telo z vso energijo, ritmom dihanja in usklajevanjem ravnotežja. Posamezna vaja je
lahko usmerjena le v določeni del telesa, vendar pri njenem izvajanju sodeluje celo telo.
Že samo človekovo počutje je povezano s telesom in njegovim gibanjem. Ob slabem
počutju se človek giblje počasi in nerodno (Vogelnik 1994, 5).
Gibanje vpliva tudi na človekovo ravnovesje med duševnostjo in telesom (Vogelnik
1994, 5). Zagorc (2006, 10) k temu dodaja, da človek tudi danes nagonsko stremi za
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gibanjem, saj to deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost, ki ju večinoma
povzroča današnji tempo življenja. Gibanje je tako nujno za človeka, saj prispeva k
biopsihosocialnemu ravnotežju ter pravilni rasti in razvoju (10).
Da se z gibanjem človek na neki način tudi izraža, menita Šušteršič in Zagorc (2010,
17).
Človek uporablja temeljne gibalne strukture, kot so hoja, skoki, plazenje in meti, ki so
se razvili med človeško evolucijo (Zagorc idr. 2013, 22).
Po Krofliču (Šušteršič in Zagorc 2010, 17) lahko gibanje pri človeku razdelimo v štiri
skupine:


refleksni gibi: kretnje in geste,



naključni gibi: akcija,



praktični gibi: motorika gibanja vsakdanjih opravil in



estetski obrazci izrazno gibanje in ples.

Vsako gibanje je mogoče tudi opredeliti glede na prostor, čas in moč (Šušteršič in
Zagorc 2010, 19).
Pri analizi človekovega gibanja ugotovimo, da gre za sprostitev in usmeritev določene
energije oziroma sile. “Od količine te energije sta odvisni kvaliteta posameznega giba
oziroma dinamika gibanja, če gledamo na neko gibanje v celoti.” (Zagorc 1992, 24)

1.2

Vpliv gibanja na človeka

Gibanje spremlja človeka od začetka njegovega življenja do smrti.
Gibanje se pri človeku začne že v maternici, saj se otrok že zelo zgodaj odziva na ritem
materinega srca, drugo dogajanje v njenem telesu in še posebej na močne ritmične
zvoke glasbe. Dojenček je tako od začetka sposoben stika z zunanjim svetom le preko
občutka dotika, saj njegova druga čutila še ne delujejo. Gibi novorojenca so
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avtomatizirani, refleksni in potekajo brez miselnega nadzora. Gibi so sistematični, in to
pri vseh zdravih otrocih enako. Dojenčke pomirja že samo zibanje, ki je enakomerno
gibanje. Prav tako jih pomirja prijetna glasba, ki je prva komunikacija v zgodnjem
otroštvu (Zagorc idr. 2013, 12). Tako že dojenček čuti potrebo po gibalnih občutkih. Če
odrasli ne namenijo pozornosti dojenčku, bo začel izvajati celo vrsto nemirnih gibov.
Dojenček z zibanjem, prenašanjem in dvigovanjem občuti užitek. Ti gibalni užitki se
kasneje prenesejo na igro, ki pa ni statična (Kos 1982, 10).
Otroku gibalne igre predstavljajo veliko zadovoljstvo. Z gibanjem se otroci igrajo in pri
tem uživajo. Prvi gibi otrok so: mahanje, kotaljenje, hoja, brcanje, vrtenje, plezanje,
tekanje in prevračanje. Različne gibalne dejavnosti se pri otroku pojavijo v različnih
obdobjih, saj so odvisne od razvoja njegove motorike (Zagorc 2006, 10). Otrokovo
doživljanje in dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa,
zaznavanja okolja in izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno
ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek, Berdajs in Karpljuk 2003, 14). Z
gibanjem izraža svojo duševnost, kar mu omogoča dobro fizično počutje. To vpliva tudi
na druge vidike njegovega razvoja. Močno in gibko telo otroku omogoča, da se v tem
svetu bolje znajde in izrazi (Kovač Valdés 2010, 8). Otrok z gibanjem zaznava in
odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, hkrati pa doživlja zadovoljstvo in veselje.
Ob razvijajočih se sposobnostih gradi zaupanje vase (Videmšek, Berdajs in Karpljuk
2003, 14). Z učenjem plazenja in hoje je otrokov intelektualni razvoj povezan z
gibalnim. S hojo osvoji prostor okoli sebe, spoznava okolico in ima več možnosti za
sporazumevanje (15). Z gibanjem raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe. S
pomočjo gibanja razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas (14).
Videmšek, Berdajs in Karpljuk (17) trdijo, da če otroku primanjkuje gibanje, lahko
zaostane v gibalnem razvoju. Z gibanjem dobi intelektualne sposobnosti, vpliva pa tudi
na socialni in emocionalni razvoj (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih 2013,
25).
Zagorc (2006, 10) trdi, da tako otrok kot odrasel človek z gibanjem izražata svoje
razpoloženje: veselje, žalost, bolečino in strast. Doživljanje čustev se kaže z gibalnim
odzivanjem: s skakanjem, mahanjem z rokami, cepetanjem, stresanjem z glavo itd.
Zagorc (11) v svoji knjigi Ples v sodobni šoli nadaljuje, da tako gibanje predstavlja vir
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zadovoljstva in sprostitev. Tudi Kroflič in Gobec (1992, 31) razvijata tezo, da gibanje
deluje sprostitveno na mišično in duševno napetost otrok ter odraslih. V današnjem
svetu se tega vedno bolj zavedamo, zato izkoriščamo možnost gibanja, ki v človeku
vzdržuje biopsihosocialno ravnotežje. Gibalna aktivnost ima pri človeku s porušenim
ravnovesjem terapevtsko vrednost. Človek z gibanjem sprošča napetost, ki prihaja od
pritiskov iz okolja (31).
Gibalni razvoj je pomemben, saj da otroku možnost, da razvije plesnost (Kroflič in
Gobec 1992, 15).
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2.

PLES

Za sam ples obstaja veliko definicij, a izpostavili bomo mišljenje avtorjev S. R. Ririesa
in J. Woodburyja: “Ples je celovita izkušnja, ki zajema telesno, umsko, čustveno,
duhovno in estetsko dimenzijo posameznika, in nam pomaga zaznati, kdo smo in po
čem hrepenimo.” (Zagorc 2006, 12)
Ples je prvi umetniški izraz, ki je združeval gibanje in zvok, kretnjo in pesem (Neubauer
1998b, 9)
Pod besedo ples si lahko predstavljamo različne stvari, lahko gre za preprost skok, ki
izraža veselje, ali pa za naučene baletne gibe (Zagorc 2001, 13). Poznamo različne
oblike plesa: 1. množični ples: etnični, ljudski, družabni in karnevalski; 2. ples izbranih
vrhunskih umetnikov: balet, scenski ples, sodobni ples, jazz, musikal in 3. ples
vrhunskih športnikov: športni ples. Ples je bil že v zgodovini del izobrazbe in prav tako
praznično doživetje, poklic, kultura, religija, vzgoja, predstava, umetnost itd. (14).
Mlakar (1999, 17–22) ga v svoji knjigi z naslovom Ples razdeli v tri kategorije:
1.

Obredni ali kultni ples. Gre za skupinski ples, majhnih raznolikosti pri plesnih
oblikah, od resnobe do obsedenosti po svoji namembnosti.

2.

Družabni ali folklorni ples. Ta zvrst plesa hoče zadostiti družbeni potrebi po
utrjenih vzorcih gibalnega uživanja hkrati z erotično zadržanostjo. Obredni in
družabni ples se razlikujeta po svojih funkcijah in namembnosti, lahko pa se
obredni ples prelevi v družabno plesno obliko.

3.

Gledališki ples, kamor sodi balet. Gledališki ples je namenjen gledalcem, ki ob tem
doživljajo poseben užitek. Plesalec z gibom pripoveduje vsebino zgodbe.

2.1

Nastanek plesa

Razlika med gibanjem in plesom je velika. Ples ni enak kot telovadba.
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Zagorc idr. (2013, 7) pojasnjujejo, da o plesu lahko govorimo takrat, ko telo obvlada
določene gibe, ki so sestavljeni in povezani skupaj, spremlja pa jih ritem. Čeprav danes
pri sodobnem plesu ni nujno, da je prisotna glasba.
Po Petru Sladeju se ples razlikuje od samega gibanja, saj so pri plesu gibi med seboj
povezani in se izvajajo po glasbi, poleg tega pa vsak človek tem gibom doda še
emocionalno, intelektualno in poetično kvaliteto, zaradi česar se gibanje spremeni v ples
(Zagorc idr., 2013, 7).

2.2

Ples kot življenje

Ples je znak življenja, saj je nasprotje mirovanju. Gibanje nam prinaša osebno
zadovoljstvo. Skozi telo spoznavamo svet okoli sebe. Skozi telo se kaže naš odnos do
sebe, drugih in sveta (Zagorc 1992, 8). “S plesom se na poseben način izraža svoboda
človekovega telesa in duha.” (8) V človeškem telesu se zrcali skrita želja, da bi se
poistovetil z neskončnim kroženjem ustvarjalnih sil v vesolju. To je razvidno, saj se vse,
kar se dogaja izven nas, odraža tudi v naši notranjosti in vse, kar se dogaja znotraj nas,
dobiva odblesk v svetu okoli nas. Zaradi te povezanosti je človek del narave (8).

2.3

Ples kot govorica

Ples je govorica telesa, ki se razvija od rojstva naprej in je sestavni del medosebnih
odnosov (Zagorc idr. 2013, 7). Ples kot govorica telesa, ki jo spremljajo zvok, ritem,
govor, glasba ali tišina. Ples je živa govorica (Zagorc 1992, 7). Na začetku, ko še ni bil
razvit govor, so govorico dopolnjevali znaki oziroma gibi (Kos 1982, 55).
Nekatere gibe še vedno uporabljamo med razlago oziroma med samim govorjenjem, saj
z njimi lahko bolj doživeto govorimo.
Po R. F. Millerju lahko s plesom izražamo tisto, za kar ne zadošča govorica. S plesom
sporočamo svoja čustva, nagibe in slutnje (Zagorc 1992, 8).
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S plesom lažje izrazimo čustva in se jih lahko na neki način osvobodimo. Človeška
govorica je omejena le na nekaj besed, s plesom pa se lahko veliko bolj izrazimo in z
gibom povemo veliko. Človek lahko s plesom izraža tudi svoja doživetja in hrepenenja.
Ples je odraz človekovega duhovnega in duševnega stanja. Človek ne pozna besed, s
katerimi bi lahko tako natančno opisal svoje stanje, lahko pa za pripoved uporabi svoje
telo (Zagorc 1992, 9).
Za primer lahko vzamemo dojenčka, ki se v prvih mesecih od staršev nauči vzpostaviti
stik z govorico telesa. Na svoje gibe ter izraze obraza prejema odgovore in z gibanjem
tudi sam odgovarja, ko se odzove na dotik in izraze drugih (Zagorc idr. 2013, 10).
Tako glasba kot ples sta svetovna jezika (Zagorc 1992, 9).

2.4

Ples kot dogajanje v času in prostoru

Ples je gibanje oziroma dogajanje v času in prostoru. Glasba in poezija obstajata le v
času, slikarstvo in arhitektura pa le v prostoru. Ritmično osnovno gibanje, umeten
občutek prostora, živo prikazovanje živega in izmišljenega, vse to je človek ustvarjal s
svojim telesom, še preden je uporabil kamen za orodje in besedo za izražanje čustev, je
zapisal Curt Sachs (Otrin 1998, 8).
Ples se dogaja v času in prostoru, zato čas in prostor obstajata v doživljanju vsakega
gibalnega pojava. Človek doživlja gibanje kot časovno neprekinjeno celoto in ne kot
sestavljene trenutke. Plesalec se zaveda, da se giblje po prostoru in pri tem samega sebe
čuti kot prostorsko prisotno celoto. Prostor, skozi katerega se plesalec giblje, nam daje
vtis, da je celovit in nerazdeljen na posamezne točke. V prostoru se gibljemo zato, da bi
lahko z okoljem vzpostavili stik (Kos 1982, 13). Svoje gibe doživljamo kot biti tukaj v
prostoru. Ta misel izgine, ko začnemo o svojih gibih premišljevati oziroma ko jih
ozavestimo. Gibanje v prostoru in času se zgodi šele takrat, ko se gibi avtomatizirajo ter
s tem postanejo neprekinjena celota v času in prostoru (14).
Čas in prostor sta pri plesu povezana. Vsako gibanje ima trajanje in tudi premik v
prostoru. Čas in prostor ne moreta biti ločena drug od drugega. Tako vsak ples ustvari
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svoj čas in svoj prostor. Ples se začne s prvim gibom, konča pa z zadnjim (Zagorc 1992,
23).

2.5

Ples in druge umetnosti

Ples se povezuje z drugimi umetnostmi, ki jih ustvarja človek. Za ples je najbolj
značilno to, da želi nekaj sporočiti, povedati oziroma je člen v komunikacijskem
procesu, kar je značilno tudi za druge umetnostne zvrsti. Umetnost predstavlja posebno
vrsto sporočil, ki so vezana na čustveno doživljanje in vzbujajo estetska čustva. Pri
plesu se zgodi to takrat, ko iz skupinske dejavnosti preraste v umetnost v ožjem
pomenu. Enako kot druge umetnosti tudi ples vsebuje proces abstrahiranja iz
vsakdanjega življenja, kjer dobi umetniško sporočilo simboličen in splošen pomen.
Enako kot druge umetnosti vsebuje abstrahirano dinamično obliko, ki jo umetnik dobi iz
dejanskega občutenja, čustvovanja in odnosov (Kos 1982, 29). Če vzamemo kot primer
občutek ljubezni, bomo to uvideli pri plesu, ko bodo plesalčevi gibi mehki, nežni in
valujoči. Pri likovni umetnosti lahko preko slike vidimo opis ljubezni, ki se bo kazala z
nežno, valujočo črto, posebno barvo in izbiro materiala. V glasbeni umetnosti se
ljubezen zazna z valujočo melodijo, nihanjem in naraščanjem. V filmski umetnosti
prepoznamo ljubezen, ko zagledamo fotografije, ki nam ustvarijo takšno vzdušje. Pri
poeziji zaznamo ljubezen v ritmu in pomenu besed. Vse te umetnostne zvrsti imajo čisto
dinamično obliko in se povezujejo. Plesalec lahko najde navdih za ustvarjanje v drugih
umetnostnih zvrsteh, na primer v glasbi ali likovni umetnosti. Ples se tudi razlikuje od
drugih umetnosti. Razlika se kaže v minljivosti. Ples obstaja samo takrat, ko se izvaja
oziroma ko poteka, zaradi česar je vezan na čas. Gre za umetnost trenutka. Ples oživimo
s ponavljanem, podobno kot pri glasbi, vendar je ta prej razvila sistem zapisovanja (30).

2.5.1 Ples in glasba
Glasba je nastala, ko je bil človek pod močnim čustvenim pritiskom, kar je v njem
spodbudilo glas, in tako se je rodila pesem (Kos 1982, 30). Veliko pesmi je nastalo
zaradi plesa oziroma natančneje za ples. V zgodovini so večinoma obstajale le plesne
pesmi, zaradi tega glasbe ne moremo obravnavati ločeno od plesa. Glasba in ples se
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razvijata vzporedno iz istih osnov ter združujeta časovnost in prostorskost. Pri obeh sta
osnova gibanje in trajanje v prostoru. V zgodovini sta bila glasba in ples velikokrat
obravnavana kot eno. To zasledimo pri ritualih in družbenih zabavah, saj sta vedno
skupaj prisotna (31). Ples in glasba se razlikujeta po izraznem sredstvu. Plesalec se
izraža z oblikovanjem gibov, glasbenik pa z zvokom. Ples je bolj podvržen glasbi,
medtem ko se je glasba kmalu osvobodila od plesa. Ples je podvržen glasbi, kadar sta
koreografija in zamisel odvisni od glasbe (32). Kadar se koreografu utrne samostojna
zamisel in prosi skladatelja, naj napiše glasbo, prilagojeno njegovemu koreografiranju,
takrat postane glasba le spremljava plesu (33).

2.5.2 Ples in likovna umetnost
Ples in likovna umetnost se povezujeta prek dekoracije. Že v zgodovini vidimo, da je
bila likovna umetnost pri plesu prisotna pri poslikavi telesa in z raznobarvnostjo plesnih
oblačil. Veliko povezavo med njima vidimo pri maskah, ki so jih uporabljali za ples.
Likovne trenutke zasledimo tudi v prostorskih kompozicijah plesa. Tu gre za
ornamentne vzorce. Z odrsko umetnostjo se pojavijo kostumi, dekoracija, scena in
osvetljava, ki dopolnjujejo odrski ples. Likovna umetnost se povezuje s plesom tudi po
želji upodobitve. Imamo veliko plesnih slik, na katerih je za vedno ohranjen plesni
trenutek (Kos 1982, 33).

2.5.3 Ples, pantomima in gledališče
Beseda pantomima je grškega izvora in pomeni vse posnemajoč. Gre za gibanje in
mimiko, kjer se ne uporablja besed. Z gibi in mimiko izrazimo čustva, misli, dejanja in
dogodke. Pantomimo se lahko izvaja ob spremljavi glasbe in plesa (Kos 1982, 34).
Pantomimiku in plesalcu je skupno to, da uporabljata gibe zato, da z njimi nekaj
izrazita, razlikujeta pa se v tem, da se pantomimik in igralec izražata predvsem z
obraznimi gibi oziroma mimiko, plesalec pa za svoje sporočanje zgodbe uporablja le
svoje telo (41). V Rimu je bila zelo cenjena grška pantomima (38). Pantomima, ples in
gledališče, vse te tri umetnostne zvrsti se v gledališču prepletajo med seboj, lahko pa se
izvajajo tudi posamično (39). Kot nekakšno prepletanje pantomime in plesa klasičnega
baleta zasledimo v klasičnem in romantičnem baletu (40). Pantomima in ples kot
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umetnosti sami zase hočeta gledalcu dati estetsko sporočilo, zato z občinstvom iščeta
globlji stik (41).

2.5.4 Ples in arhitektura
Osnovni elementi človeškega ustvarjanja so v določenem obdobju in pri določeni
kulturi homogeni, saj te dejavnosti rastejo iz istih družbeno-ekonomskih korenin in
podobnega duhovnega ozračja (Kos 1982, 41).
Iz zgodovine vidimo, kako sta si bila arhitektura in ples podobna. Prva plesna oblika je
bil krog in take oblike je bilo tudi prvo zgrajeno bivališče. Prek tega vidimo, da je
arhitekturi in plesu skupno oblikovanje prostora. Za oba sta bistvena čas in prostor (Kos
1982, 45). Njune skupne poteze vidimo pri prostorskem oblikovanju klasičnega baleta.
Pri obeh zasledimo, da je vse podrejeno geometriji. Skladnost, simetrija in ravnotežje so
ideali, ki jih srečamo tako pri baletu kot pri arhitekturi. Prostor pri kraljevskih baletih v
17. stoletju in kasneje v romantičnih baletih je narejen po istih predpisih, ki so bili
izdani za oblikovalce versajskih palač in vrtov. To prostorsko oblikovanje je pri baletu
prisotno tudi danes, srečamo pa ga tudi v sodobnih koreografijah (46). Dinamične
oblike dajejo plesalcu oziroma koreografu navdih, da lahko najde spodbudo za
ustvarjanje tudi v arhitekturi. Prav tako pa tudi ples spodbuja arhitekturo pri ustvarjanju
(48).

2.5.5 Ples v filmu in na televiziji
Skupna točka filma in plesne umetnosti je gibanje. Pri plesalcu se giba telo, pri
snemanju filma pa kamera. S pomočjo filmskega zapisa ohranimo plesni zapis (Kos
1982, 48). Filmski ples daje plesu nove možnosti za ustvarjanje. Že sama koreografija
mora biti pri taki vrsti plesa prilagojena. Koreografija se mora prilagajati prostoru, ki ga
bo zajel objektiv. Kamera lahko poudari tiste stvari, ki si jih je koreograf zamislil. Sam
ples se lahko posname v počasnem teku in s tem pridemo do večje izraznosti ter bolj
natančnega pogleda gibanja (50). Tako kamera in ples sodelujeta ter vplivata drug na
drugega.
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2.6

Ples in človek

Kovač Valdés (2010, 8) obravnava ples kot del človeškega bivanja in delovanja.
Zgodovina nam govori, da ples spremlja človeka v vseh obdobjih njegovega življenja in
da je tesno povezan z družbenim razvojem.
S plesom, ne glede na starost, spol, raso, narodno oziroma politično ali kakršno koli
pripadnost, človek izraža svoja občutja: žalosti, veselja, bolečine, strasti in hrepenenja
(Zagorc 2001, 12). Ples je pomemben del človeške kulture, pozna ga kar 3000 doslej
znanih kultur po svetu (Zagorc 1992, 7).
Pisatelj Mlakar (1999, 17) ugotavlja, da ni bilo ljudstva brez primarnega kulturnega
plesa.
Ples je ljudi združeval že od samega začetka, saj so se z gibanjem sporazumevali, ko še
ni bil razvit govor. Združeval jih je tako v magičnih dejanjih kot v scenski umetnosti.
Sporočilo plesa je bilo vedno nekomu namenjeno (Kos 1982, 63).
V dobi otroštva se srečamo s plesom v rajanju, kot mladostniki v spoznavanju z
nasprotnim spolom, v zreli dobi pa v družabnosti in umetnosti (Zagorc 2001, 12). V
plesu se starostne meje zabrišejo in dobimo občutek mladosti. Ples pri starejšemu in
mlademu plesalcu se lahko tudi ne razlikuje, saj oba nosita v sebi notranje izžarevanje
(12).
Ples je od nekdaj prvina kakovosti življenja, pravi Zagorc (2001, 15) in v nadaljevanju
odkriva, da ples človeka spremlja v trenutkih nevsakdanjosti, ob slovesnostih in tudi v
času žalovanja. Ples je za človeka razvedrilo, ki prinaša zavedanje notranjega bogastva
in lepote. V sebi nosi kulturno poslanstvo, možnost za stik z umetnostjo. Ples deluje na
človeka na različne načine. V njem lahko izzove vzburjenje ali pa to vzburjenje notranji
nemir v človeku pomiri (15).
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2.7

Vpliv plesa na človeka

Ples nam predstavlja univerzalen jezik, krepi osebnost, kreativnost, fizični in socialni
razvoj, ne glede na to, od kod prihaja. Sam ples nam prinaša sprostitev, ustvarjalnost,
razvija osebnost, samozavest in nam daje pozitivno samopodobo. Ples vpliva tudi na
čustveni in umetniški razvoj, krepi in razvija telo ter goji čut za estetiko. Ples kot del
splošne kulture vzgaja posameznika pri vrednotenju kulturne raznovrstnosti (Kovač
Valdés 2010, 8).
Otrin (1998, 9) v svojem delu Razvoj plesa in baleta izpostavi, da lahko človek pri plesu
pride do ekstaze, v kateri začuti povezanost med tem in onim svetom.
Buckroyd (2004, 44) dodaja, da je ples tudi oblika eskapizma ter sredstvo za
vzpostavljanje ravnovesja med zunanjo stvarnostjo in plesalčevim notranjim svetom.
S plesom raziskujemo gibanje ter spoznavamo sami sebe in soplesalce, kar prinaša
občutek samozaupanja (Zagorc 2006, 11). S plesom lahko razvijemo občutek za ritem
(Zagorc idr. 2013, 32).
Ples je pomemben predvsem pri otrocih, saj z njim spoznajo svoje telo in zmogljivost,
ob tem pa doživljajo veselje in ponos. Otrok s plesom raziskuje in spoznava svet okoli
sebe in si razširja znanje tudi na drugih področjih. Spoznava količinske izraze (manj –
več), izraze za prostorska razmerja (v, na), časovno razmerja (hitro – počasi) in
nasprotne izraze. S plesom se seznani tudi z merskimi enotami (meter) (Videmšek idr.
2011, 130). Pri plesu posnema učitelja in s tem obnavlja sprejeto informacijo (Zagorc
2006, 16). K temu Buckroyd (2004, 32) dodaja, da je prav posnemanje pomembno za
začetek razvoja jaza, saj dobimo z zavedanjem medsebojnih človeških odnosov najbolj
neposredno povratno informacijo o tem, da smo oseba. Pri mladostnikih je ples
pomemben, saj z njim izgubijo strah in začutijo meje svoje svobode (Zagorc 2001, 12).
Tako ples vpliva pri človeku na različne stvari. Pomembno je razvijati ples pri otroku in
mladostniku, saj vpliva na naslednja področja:
1.

Vpliv plesa na umetniški razvoj
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Ples je povezan z drugimi umetnostmi: z glasbo, likovno umetnostjo, gledališko in
literarno umetnostjo, filmom itd. Pri plesu so po navadi navzoči: ritem, glasba,
soplesalci, predmeti, pripoved, pesem slika, prek katerih otrok spoznava tudi druge
umetniške oblike, ob katerih razvija predstavljivost in logično mišljenje, umske
sposobnosti in funkcije (Zagorc idr. 2013, 11).
2.

Vpliv plesa na umski razvoj

Marjanovič Umek, Župančič in sod. (Zagorc idr. 2013, 9) trdijo, da kognitivni razvoj
vključuje intelektualne procese, kot so razumevanje, predstavljanje, presojanje,
sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, odločanje in
učenje.
Kognitivni razvoj je povezan z gibalnim in čustveno-socialnim razvojem. S plesom se
otrok zaveda telesa in s tem razvije zaznavne funkcije, govor, višje mentalne funkcije,
spomin, predstavo, ustvarjalnost ter sposobnost za učenje, komunikacijo in interakcijo
(Zagorc idr. 2013, 9–10).
3.

Vpliv plesa na ustvarjalno mišljenje

“Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, je sposobnost,
osebnostna lastnost oziroma poteza.” (Kroflič in Gobec 1992, 22)
Ustvarjanje je delovanje, s pomočjo katerega lahko rešujemo nove probleme. Za
ustvarjalnost je značilna spontanost oziroma spontano odzivanje na določen problem.
Občutek za ustvarjalnost je v desni možganski polobli, ki pa vseeno ne more delovati
brez leve, ki zajema razumsko hemisfero (Kroflič in Gobec 1992, 22).
“Pojem ustvarjalnost označuje več različnih sposobnosti ustvarjalnega mišljenja, ki so
pri posameznikih različno razvite, te so: iznajdljivost v mišljenju (fleksibilnost),
tekočasnost, bogastvo zamisli (fluentnost), izvirnost (originalnost), domišljija (fantazija,
imaginacija), način izvedbe zamisli (elaboracija).” (Kroflič in Gobec 1992, 22)
Kroflič in Gobec (1992, 23) pojasnjujeta, da se ustvarjalno mišljenje razlikuje od
inteligentnega, saj je drugo konvergentno, ker je usmerjeno le k eni rešitvi. Ustvarjalno
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mišljenje pa je divergentno, saj obstaja več možnih rešitev. Ustvarjalno mišljenje brez
inteligentnega mišljenja ne bi moglo delovati. Inteligentno mišljenje pa ni edini pogoj,
da pride do ustvarjalnega mišljenja.
Na ustvarjalno mišljenje vplivajo naslednji dejavniki: prisotnost dispozicij, vzgoja
spontanega mišljenja, učenje in trening ustvarjalnega mišljenja.
Če razvijamo in spodbujamo ustvarjalno mišljenje na enem področju, na primer s
plesom, se bo to ustvarjalno mišljenje preneslo tudi v vsakodnevne življenjske situacije
posameznika (Kroflič in Gobec 1992, 25). Ustvarjalno mišljenje pri plesu se kaže že ob
sami misli, kakšno gibanje hočemo ustvariti in kako bomo prišli do tega. Gre za to, da
odstranimo tisto mišljenje, ki je nesmiselno, in najdemo tisto, kar je bistveno, in to
vključimo v gibanje telesa.
Ustvarjalno mišljenje pri plesu verjetno nastaja takrat, kadar improviziramo,
koreografiramo, lahko bi rekli, da nastaja tudi takrat, ko plesalec na odru pozabi na
korak in ga zamenja z drugim, takšnim, ki ga občinstvo ne bo opazilo.
4.

Vpliv plesa na estetiko

Ples “dela” telo bolj graciozno ter deluje na fantazijo in občutek za lepoto in dovršene
oblike. Vnaša elemente lepega (oblačenja, vedenja, gibanja) in gibalno izraznost,
usklajeno z glasbo (Zagorc 2006, 15). S plesom človek pride do estetskega doživljanja,
ki je čutno in intuitivno spoznanje doživetja. Tako lahko ples opredelimo z estetskimi
pojmi lepo, smešno, grdo itd. Pri tem se odraža čut za umetniški red in privzgojen čut za
lepo (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih 2013, 38).
5.

Vpliv plesa na socializacijo

Ples vpliva na razvijanje socialnih sposobnosti, ker: spodbuja stike z drugimi, vliva
zaupanje, razvija občutljivost, prilagodljivost, upoštevanje pravil, vzdrževanje
pozornosti in iniciativnost (Zagorc 1992, 18). Pri plesu se otrok nauči tudi podrejanja,
vodenja in empatije (Zagorc idr. 2013, 10).
Kroflič in Gobec (1992, 9) trdita, da je za ples značilno medsebojno sodelovanje, kar
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spodbuja razvoj pozitivnih medčloveških odnosov, Zagorc (2006, 15) pa k temu dodaja,
da se sodelovanje kaže v samem prostoru, ki si ga mora skupina deliti. Pri plesu se
spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupino. Član skupine prevzema
neko odgovornost in dolžnost (Kroflič in Gobec 1992, 10). Kadar otroka ali
mladostnika postavimo v prvo vrsto v plesni skupini, ga s tem izpostavimo in ga
pripravimo na odgovornost. Plesalci v prvih vrstah so po navadi zanesljivejši od drugih,
hkrati pa se zavedajo, da vsaka napaka, ki jo bodo naredili, lahko vpliva na skupino.
Tudi otroci za njimi nosijo odgovornost, da se pri korakih ne zmotijo, saj tudi njihova
napaka vpliva na celotno skupino in lahko dekoncentrira druge v skupini.
S sodelovanjem v skupini se naučimo socialnega prilagajanja in strpnosti. Naučimo se
tudi vlog vodje in partnerja, kar vodi k razvijanju prilagodljivosti (Zagorc 2006, 15).
6.

Vpliv plesa na spoznavni razvoj

Kovač Valdés (2010, 13) opisuje, da se spoznavni razvoj pri plesu razvija z
ozaveščanjem gibanja telesa v odnosu do drugih in do prostora. Tu se razvija
prepoznavanje različnih korakov in gibov, prav tako pa s plesom razvijamo plesni
spomin. Spoznavni razvoj vključuje tudi opazovanje in vrednotenje plesa. S tem se
razvija mnenje, ki ga ima posameznik o neki stvari.
7.

Vpliv plesa na samozavedanje

S plesom pridobimo podobo o nas samih, o svojem telesu, predvsem se začnemo
zavedati lastnega telesa, kako deluje, kar v nas vzbudi, da se znamo orientirati v njem
(Kroflič in Gobec 1992, 25).
8.

Vpliv plesa na samozavest

Ples je najbolj telesno izrazna umetnostna zvrst, katera pomaga mladim, da postanejo
ponosni na svoje telo, na svojo sposobnost za ustvarjalno gibaje in tako tudi sami nase
(Buckroyd 2004, 27).
Ples vnaša v otroka višjo samozavest in ga pripravlja na pritiske (Zagorc 2006, 14). Na
ta način si pridobi kondicijo in postane bolj prepričan vase (Buckroyd 2004, 27).
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9.

Vpliv plesa na biološko-fiziološki proces

S plesom pridemo do biološkega ugodja, saj kadar plešemo, posnemamo in navzven
izražamo utripanje vsake svoje celice oziroma ritem bioloških procesov, ki potekajo po
vzorcu enakomernega ponavljanja napetosti in sprostitve (Zagorc 1992, 16).
Pri plesu deluje veliko funkcionalnih sistemov, kot so: srčno-žilni, dihalni, prebavni,
vegetativni, senzomotorični, hormonski idr. Ples zadovoljuje človeško potrebo po
gibanju, hkrati pa obremenjuje mišične skupine in s tem usmerja aktivnost fizioloških
procesov vsega telesa. Spodbuja rast kosti in vpliva na trdnost sklepnih vezi. S plesom
se povečuje tonus v mišicah ob hrbtenici, kar vpliva na telesno držo (Zagorc idr. 2013,
9). Pri plesu človek vzdržuje moč, hitrost, koordinacijo, gibljivost in preciznost (Zagorc
idr. 2013, 9). Ples preprečuje deformacijo v telesnem razvoju (Kovač Valdés 2010, 10).
10. Vpliv plesa na harmonijo duha in telesa
Zagorc (2001, 20) pravi, da ples vpliva na nas tako, da se naše ravnovesje v telesu ne
poruši. Lasanova (21) pa razvija tezo, da gibanje in ples vključujeta sodelovanje telesne
značilnosti posameznika, njegovo osebnost in njegovo duhovno izraznost, kar vodi v
sinhrono delovanje več različnih organskih sistemov. Ti sistemi pri plesu predstavljajo
usklajenost med gibanjem in dihom, med čustvom, mišljenjem, ritmom, zvokom in
koordiniranim gibanjem, prožnostjo telesa in homeostazo.
11. Vpliv plesa na sprostitev
Sam ples pri človeku ruši pregrade med obvladanim vedenjem in sproščenim izražanjem
čustev (Kos 1982, 63).
Ples prikliče tisto, kar je v človeški naravi, in tisto, kar je pristno v človeku, v nasprotju
z umetnimi čustvi in narejenim nasmehom. Prav zaradi tega ima ples sprostitven učinek
na človeka.
Ker se pri plesu gibljemo in nismo statični, se pri tem sprostijo notranje napetosti
(Kroflič in Gobec 1992, 12). Ples sporoča telesne in duševne napetosti. Z gibanjem se
prepustimo glasbi in tako lahko odpotujemo z mislimi drugam ter pozabimo na vse
stvari, ki nas bremenijo (Šušteršič in Zagorc 2010, 29).
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12. Vpliv plesa na čustva
Vsak človek nosi v sebi potrebo, da izraža svoja čustva. Ljudje so v plemenih plesali ob
pomembnih in razburljivih dogodkih, kar nam pove, da so korenine plesa nastale prav v
tem izražanju čustev, z gibi telesa (Zagorc 2001, 18).
Otroci s telesnim počutjem velikokrat izražajo svoje duhovno stanje in obratno.
Zanimivo je, da se gibanje in čustva povezujejo, saj se čustva kažejo v ekspresivni
govorici telesa. Mladi najdejo zadovoljstvo v plesu, saj se z njim lahko osvobodijo
svojih čustev, ki jih ne bi znali izraziti z besedami (Zagorc 1992, 18). Kadar plešemo
zaradi vpliva čustev, npr.: veselja, ljubezni, jeze itd., to povečuje našo sposobnost
izražanja čustev (Zagorc 2006, 14). Otroci se ob plesu učijo zavedanja svojih čustev in
spoštovanja čustev drugih. Pri plesu se sproščajo pozitivne čustvene vrednote, kot so:
zadovoljstvo, veselje in sreča (Zagorc idr. 2013, 9).
13. Vpliv plesa na razvoj plesnosti
“Plesnost se razvija v sklopu celotnega duševnega in telesnega razvoja. ”(Kroflič in
Gobec 1992, 15)
Gibalni in psihofizični razvoj vključujeta plesnost. To je lastnost, ki se kaže v
ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibalnem
dojemanju, zapomnitvi in obnavljanju teh sestavin ter sposobnosti zaznavanja in
doživljanja plesa ter izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom (Kroflič in Gobec
1992, 15). Plesnost se ne razvija pri vseh ljudeh enako, pač pa vsak posameznik nosi
svoje sestavine plesnosti. Tako so na primer nekateri bolj muzikalni, drugi gibčnejši,
tretji imajo boljšo orientacijo, nekateri so bolj izrazni, nekateri pa imajo bolj razvito
domišljijo (Kroflič in Gobec 1992, 15).
Plesnost je sposobnost, ki se razvije pod vplivom splošnih dejavnikov razvoja, ki so:
posameznikove dispozicije, okolje in posameznikova aktivnost. Sama plesnost temelji
na gibalnem izražanju, ki je vezano na človekovo vsakdanje življenje in čustvovanje.
Izhaja iz nižjih razvojnih stopenj, in zato je nujno prisotna v vsakem človeku. Vsak
človek nosi v sebi plesnost oziroma dispozicije za gibalno izražanje, treba jih je le
zbuditi in spodbujati njihov razvoj (Kroflič in Gobec 1992, 15). Razvoj plesnosti se

18

povezuje tudi z razvojem mišljenja (17). Še več, plesnost spodbuja razvoj otrokovega
mišljenja in obratno (18).
14. Vpliv plesa na zavedanje prostora in časa
Z gibanjem človek doživlja čas in prostor, kar pripomore k večji predstavi o času in
prostoru, ki se veča s sposobnostjo gibanja (Zagorc 2006, 15).
Iz navedenih točk vidimo, da je vpliv plesa na človeka velik in da človek s plesom
razvija zelo veliko stvari, ki mu koristijo tudi, kadar ne pleše.

2.8

Ples v Svetem pismu

Tudi v Svetem pismu se pojavi ples, prek katerega lahko prepoznamo človekovo
razpoloženje, kar nam prikaže boljšo predstavo o pripovedi. Ples zasledimo večkrat v
Stari kot v Novi zavezi. Sveto pismo ples ali rajanje velikokrat povezuje z veseljem. S
plesom so se veselili in prav tako lahko razberemo, da so častili Boga in mu s tem
pokazali svojo hvaležnost, zaradi česar je bil ples velikokrat prisoten pri praznovanjih.
Velikokrat se ob besedi ples ali rajanje pojavi tudi glasba oziroma inštrument. Gre za
preproste inštrumente, kot so piščal, boben, tamburin, citre, harfa in cimbale. Glasbila
so plesu dajala podlago za ritem. Vidimo tudi, da so plesali tako moški kot ženske. Ples
oziroma rajanje ima tudi negativen pomen, saj so pogani rajali ob čaščenju drugih
bogov. Ples je v nekaterih poglavjih predstavljen kot sinonim za veselje (Got
questions.org b.l.).

2.8.1 Ples in Stara zaveza
V Stari zavezi je ples zelo pogosto omenjen. Predstavljen je kot izraz veselja in znak
odrešitve, ki ju Gospod nameni izbranemu ljudstvu.1 Ples kot izraz veselja pa je v Stari
1

- “Tedaj je Mirjam, Aronova sestra, prerokinja, vzela v roko boben in vse žene so se ji pridružile;
plesale so in igrale na bobne.”(2 Mz 15, 20)

- “Spet te bom pozidal in boš pozidana, devica Izraelova! Spet se boš krasila s svojimi bobniči in
nastopala v rajalnem plesu.” (Jer 31, 4)
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zavezi povezan tako z obema spoloma, moškim in ženskim, kakor tudi s starimi in
mladimi.2 Rajanje oziroma ples kot izraz veselja se tako pojavi na mnogih mestih.3 Ples
je predstavljen v nasprotju z žalovanjem.4
Podoben izraz veselja, ki se kaže s plesom, je predstavljen tudi, kadar ljudje izkažejo
dobrodošlico nekomu ob vrnitvi domov ali ob sprejemu nekoga. Dobrodošlica je znak
veselja, to čustvo pa izrazijo s plesom in z glasbo5.
Nekdo, ki je žalosten in slabe volje, ne čuti potrebe po rajanju in plesu, saj se ne more
veseliti. Za ples mora biti človek razpoložen. V nekaterih delih je ples predstavljen v
ustreznem kontekstu kot dejanje, ki ga človek ne bi rad izvajal, saj mu je v določenem
trenutku lahko popolnoma odveč, ker njegovo razpoloženje ne nakazuje veselja. To
zasledimo pri Samsonu, ko je bil ujetnik in se ni imel ničesar veseliti, da bi lahko rajal.
Od njega pa so zahtevali prav to. Menim, da so ga želeli postaviti v neprijeten položaj in
se iz njega norčevati, saj bi se ob tem zabavali. Podoben namen neprijetnega plesa
zasledimo pri Izraelcih, ko so bili sužnji v Babilonu.6
2

- “Tedaj se razveseli dekle pri plesu in mladeniči in starci obenem.” (Jer 31, 13)

3

- “Moje žalovanje si mi spremenil v rajanje, odvezal si mi raševnik in me opasal z veseljem da ti bo

moja duša prepevala in ne bo molčala.”(Ps 30, 12)
- “Svoje otročiče izpuščajo kakor drobnico, njihovi otroci rajajo.”(Job 21, 11)
- “Prenehalo je veselje našega srca, naše rajanje se je spremenilo v žalost. (Žal 5, 15)
- “Ko je prišla skrinja Gospodove zaveze v Davidovo mesto, je Savlova hči Mihála gledala skoz okno in
videla kralja Davida, kako raja in skače, in ga je zaničevala v srcu.” (1 Krn 15, 29)
4

- “Je čas jokanja in čas smejanja, čas žalovanja in čas plesanja.” (Prd 3, 4)

5

- “Ko pa je Jefte prišel na svoj dom v Micpo, glej, mu je prišla naproti njegova hči z bobni in s

plesom.”( Sod 11, 34)
- “ Ko se je David, potem ko je ubil Filistejca, vračal in so prišli domov, so šle žene iz vseh Izraelovih
mest kralju Savlu naproti, pele so in rajale, z bobni, z radostnim vzklikanjem in s cimbalami. Žene, ki so
plesale, so si odgovarjale in govorile:»Savel jih je pobil na tisoče, David pa na desettisoče!«” (1 Sam 18,
6–7)
- “Prebivalci mest in okoliških krajev so ga sprejemali z venci, plesi in bobni.” (Jdt 3, 7)
6

- “Ko so bili tako dobre volje, so rekli: »Pokličite Samsona, da nam bo rajal.« Tedaj so poklicali

Samsona iz ječe, da je rajal pred njimi. Postavili so ga med stebrovje.”(Sod 16, 25)
- “Hiša pa je bila polna mož in žena. Bili so tam tudi vsi filistejski knezi in na strehi je bilo kakih tri tisoč
mož in žena, ki so gledali Samsonovo rajanje.” (Sod 16, 27)
- “Kajti tam so naši osvajalci zahtevali od nas besede pesmi,
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Ples v Stari zavezi pa je bil prisoten tudi pri praznovanjih. Ob praznovanjih se vedno
nečesa veselimo oziroma se spomnimo na nekaj pomembnega. Tako se je rajanje
oziroma plesanje odvijalo tudi ob Gospodovem prazniku v Šilu,7 kjer zasledimo tudi
omenjene plesalke, vendar težko ocenimo, če je šlo za poklicne plesalke ali žene, ki so
tam samo plesale.8 Pri Juditi pa je že omenjen zbor plesalk, kar kaže na to, da je bil ples
v Stari zavezi že dobro razvit, saj če so ženske plesale v skupini oziroma v zboru, so
verjetno plesale že priučen ples. 9 V Stari zavezi so morda poznali tudi že poseben
poročni ples.10 Kot smo že omenili, so ljudje kot podlago za ples uporabljali različna
glasbila, kot spremljave za ples je služilo tudi samo petje.11 Ples pa ni bil prisoten samo
pri ženskah. Tudi moški so rajali in s tem izražali svoje veselje. Rajanje pred Gospodom
po mojem mnenju pomeni veseliti se z Gospodom, 12 lahko pa pomeni tudi čaščenje
Gospoda.13 S plesom so Gospoda tudi hvalili.14 V Stari zavezi je imel ples kar velik
naši mučitelji veselo rajanje: »Zapojte nam katero sionskih pesmi!«” (Ps 137, 3 )
7

- “Ko vidite, da prihajajo hčere iz Šila v korih na rajanje, pojdite iz vinogradov in ugrabite si vsak zase

svojo ženo izmed hčera v Šilu. Potem pojdite v Benjaminovo deželo.”(Sod 21, 21)
8

- “Benjaminovi sinovi so tako storili in vzeli žene po njihovem številu izmed plesalk, ki so jih ugrabili.

Potem so odšli in se vrnili vsak v svojo dediščino. Pozidali so si mesta in v njih prebivali. (Sod 21, 23)
9

-” Judita in ženske, ki so jo spremljale, so se ovenčale z oljčnimi vejicami. Ona je stopala pred vsemi,

kot da vodi zbor plesalk, izraelski možje pa so jo spremljali, v bojni opremi, z venci na glavah in s
slavospevi na ustnicah.” (Jdt 15, 13)
10

Zbor mladenk: “Vrni se, vrni, Šulámka, vrni se, vrni, da si te ogledamo

Zaročenka : “Kaj hočete ogledovati Šulámko pri plesu med taboroma?” (Vp 7, 1)
11

- “David in vsa Izraelova hiša sta rajala pred Gospodom ob vseh glasbilih iz cipresovine, ob citrah,

harfah, bobnih, kraguljčkih in ob cimbalah.” (2 Sam 6, 5)
- “Služabniki so rekli Ahíšu: »Ali ni to David, kralj dežele? Ali niso temu med rajanjem izmenoma
prepevali, rekoč:›Savel jih je pobil na tisoče, David pa na desettisoče?‹«”(1 Sam 21, 12)
- “Ali ni to David, ki so mu med rajanjem izmenoma prepevali:›Savel jih je pobil na tisoče, David pa na
desettisoče?‹«” (1 Sam 29, 5)
- “Pojejo pri rajanju:»Vsi moji studenci so v tebi. «”(Ps 87, 7)
12

- “David je na vso moč rajal pred Gospodom. Bil je opasan s platnenim efódom.”(2 Sam 6, 14)

- “Ko je Gospodova skrinja prišla v Davidovo mesto, je Savlova hči Mihála gledala skoz okno in videla
kralja Davida, kako poskakuje in raja pred Gospodom, in ga je zaničevala v svojem srcu.”(2 Sam 6, 16)
13

- “David pa je rekel Miháli: »Pred Gospodom, ki me je izvolil raje kakor tvojega očeta in vso njegovo

hišo, da me je postavil za kneza čez Gospodovo ljudstvo, čez Izraela, da, pred Gospodom bom rajal.”( 2
Sam 6, 21)
14

- “Naj hvalijo njegovo ime s plesom, na boben in citre naj mu igrajo.” (Ps 149, 3)
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pomen, saj so ga že razumeli kot ples za človeka oziroma kot ples za nekoga, plesati
nekomu v čast.15 Rajanje ima v Stari zavezi tudi negativen prizvok, in sicer v kontekstu,
da so pogani rajali v čast in slavo drugim bogovom. Ples je tako predstavljen tudi kot
izraz slave, ki pa je negativen, kadar se slavi druge bogove.16

2.8.2 Ples in Nova zaveza
V Novi zavezi se omemba plesa pojavlja manj pogosto kot v Stari zavezi. Tudi v Novi
zavezi zasledimo povezavo plesa z veseljem in glasbilom. To veselje je omenjeno pri
Izraelcih, ki pa ga ne uvidijo. Veselje je prispodoba za Kristusa Odrešenika, ki je prišel
ljudi odrešit, vendar tega ne uvidijo vsi.17 V Novi zavezi lahko tudi zaznamo, da je bil
ples že razvit v posebno zvrst in ni šlo vedno le za navadno rajanje. Kot sama zvrst
plesa je bil verjetno prisoten orientalski ples, ki so ga plesale ženske in z njim očarale
moške. Ples je bil torej že razvit do te stopnje, da so z njim nastopali pred drugimi.18
Prav tako kot v Stari pa je ples tudi v Novi zavezi prisoten ob dobrodošlici in vrnitvi
bližnjih.19

- Hvalite ga z bobnom in plesom. (Ps 150, 4)
15

- “Vse izraelske žene so se zbirale, da bi jo videle in blagoslovile in plesale njej na čast; ona pa je

jemala veje v svoje roke in jih delila ženskam, ki so bile ob njej.”(Jdt 15, 12)
16

- “Ker so brez usmiljenja ubijali otroke, in žrtvovali človeško meso in kri ter jedli drobovje,uvedeni v

»skrivnost« sredi poganskega rajanja, ker so starši sami morili nebogljena bitja.” (Mdr 12, 5)
17

- “kličejo drugim: ›Piskali smo vam, pa niste plesali; peli smo žalostinko, pa se niste tolkli po

prsih.‹”(Mt 11, 17)
- “›Podobni so otrokom, ki posedajo na trgu in kličejo drug drugemu:›Piskali smo vam, pa niste plesali;
peli smo žalostinko, pa niste jokali.‹” (Lk 7, 32)
18

- “Ko je Herod obhajal rojstni dan, je Herodiadina hči plesala pred gosti.” “Bila mu je všeč.” (Mt 14,

6)
- “Vstopila je Herodiadina hči in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj
je rekel deklici: »Prôsi me, kar koli hočeš, in ti bom dal.«”(Mr 6, 22)
19

“Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples.”

(Lk 15, 25)
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2.9

Ples in krščanstvo – srednjeveška liturgična drama

Telo velja v krščanstvu za nekaj svetega. Profani ples, ki se je razvil zgolj za zabavo,
kot na primer ples za trebušne plesalke, pa bi lahko razvrednotil idejo o telesu kot Božji
podobi. Iz tega razloga krščanstvo v zgodovini ni podpiralo plesa.
Ko je krščanstvo postalo uradna vera, je Cerkev prepovedala stare obrede, ki so bili
poganski, in s tem tudi ples (Otrin 1998, 38). Ljudje so še vedno plesali in tudi Cerkev
se je prilagodila in začela poganske demone ter obrede nadomeščati s krščanskimi
svetniki in prazniki. Konec tisočletja se je začela razvijati srednjeveška liturgična
drama. V cerkvi so začeli vnašati v bogoslužje majhne pantomimske prizore, v katerih
je ples preživel. Te prizore so igrali v cerkvi in prav tako tudi na prostem. Razvile so se
prve predstave z religiozno vsebino, ki so se razširile po vsej Evropi: v Franciji so jih
imenovali mystères, v Angliji mystery plays, v Italiji sacre rappresentazioni in v
Nemčiji Geistspiele. Pri nas so jih poimenovali misteriji. Sprva so jih uprizarjali
duhovniki z dečki iz pevskega zbora. Najstarejša predhodnica liturgičnih iger je bila
velikonočna igra, v kateri je bil duhovnik v beli obleki in je predstavljal angela. Vsebine
liturgičnih iger so bile vzete iz Svetega pisma. Vloge nastopajočih so bile različne,
nastopali so angeli, svetniki, Bog, Jezus in Marija. Prostor desne strani pri duhovniku je
predstavljal nebesa, leva stran pa pekel. Nastopajoči so nosili maske. Posebno smešna je
bila vloga hudiča, ki je bil predstavljen kot najbolj neumen lik. Svetnika si lahko
prepoznal po avreoli, Boga in Jezusa po zlati obleki, angeli pa so bili vedno oblečeni v
belo (39). Angeli in svetniki so plesali le lepe, mirne in melodično urejene plese, ki so
jih izvajali v krogu. Hudiči so plesali improvizirane divje plese. Njihova naloga je bila
gledalcem prikazati grozote pekla, vendar je njihova igra gledalce bolj nasmejala kot
prestrašila, zato so igre postajale vse bolj posvetne. Misteriji so bili po navadi zelo
razkošni, v njih je bilo veliko scenskih elementov in akustičnih učinkov. Sprva so bili
misteriji v latinskemu jeziku, kasneje pa v ljudskem. Na besedilo so vplivali potujoči
komedijanti, zato je kmalu postalo vse bolj ljudsko, robato in vulgarno. Misteriji niso
bili več primerni za cerkev, zato so jih uprizarjali raje pred njimi na trgih, kjer so
postavili oder (40). Uprizarjali so jih tudi na vozovih (41).
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2.10 Razvoj plesa
Otrin (1998, 9) v svoji knjigi Razvoj plesa in baleta opisuje, da imamo o nastanku plesa
več teorij. Za nekatere je ples samo rezultat presežka človekove energije, drugi pravijo,
da gre za človekovo željo po lepem, torej je ples povezan z vprašanjem estetike. Charles
Darwin (1809–1882) je poskusil ples razložiti kot sredstvo, s katerim se oba spola
privlačita in katerega namen je spolna združitev. Drugi uvrščajo nastanek plesa, glasbe
in umetnosti v tesno povezavo z magijo. Te teorije so pomanjkljive, saj ples razlagajo
zelo ozko, samo iz enega zornega kota. Pozabljajo, da je ples tesno povezan z
družbenim razvojem in da je del človekovega bivanja ter delovanja. Ples človeka
spremlja v vseh obdobjih njegovega življenja, od rojstva do smrti, prisoten je pri
vsakem pomembnejšem dogodku. V zgodovini se velikokrat pojavlja v mitih in
religijah.

2.10.1 Začetki plesa – ples pri rodovnih skupnostih
Ples ima svoje začetke že v prazgodovini. V francoskih jamah so odkrili do 50.000 let
stara prebivališča in na njihovih stenah risbe, ki prikazujejo različne plesne položaje
(Neubauer 1998b, 9–10). Lahko bi rekli, da je ples starejši od človeka, saj so pred njim
plesale že živali. Ples živali vidimo pri pticah, ko golob pleše okoli golobice, da bi si
pridobil njeno pozornost, ali pri čebelah, ki s plesom opisujejo, kje so nabrale nektar. Iz
tega vidimo, da tudi živali plešejo. Človek je sposoben ples izoblikovati do zavestne
umetniške oblike (Neubauer 1998b, 10).
Že prva ljudstva so imela visoko kulturo plesa, s katerim so lahko izražali svoja čustva
ob različnih priložnostih, npr. ob veselju, žalosti, ljubezni in sovraštvu (Neubauer
1998b, 10–11). S plesom so lažje izražali svoja občutja kot z govorom (Neubauer
1998b, 11).
V življenju primitivnih ljudstev je bila večina dogodkov povezanih s plesom (Otrin
1998, 10). Ob plesu se je človek sprostil zunanjih vplivov (Neubauer 1998b, 11). Z njim
so prosili demone, naj plemenu zagotovijo dober ulov. Plesali so tudi zato, da bi jih
demoni ubranili nesreč, da bi premagali sovražnike. S plesom so jih prav tako prosili,
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naj jim dajo veliko otrok, bogato žetev in zdravja bolnim. To so počeli šamani ali vrači,
ki so bili kot nekakšni prvi duhovniki in zdravniki. Izvajali so posebne korake in imeli
so maske (Otrin 1998, 10). Kmalu zatem je bil ples stvar družbe. Plesali so maskirani
lovci, ki so v plesu oponašali živali in prosili demone za dober ulov. Pomembna so bila
tudi pogrebna obredja (Otrin 1998, 15).
Plesne korake so sprva poučevale matere svoje otroke. V rodovnih skupnostih je bilo
učenje plesov zelo pomembno, zaradi obredov iniciacije oziroma sprejema mladine v
svet odraslih (Neubauer 1998b, 12). Sprva so plesali moški v krogu, kasneje pa so se
jim pridružile ženske (Otrin 1998, 15).
Ples v paru se je pojavil veliko kasneje.

2.10.2 Ples v starem veku
V tem času se pojavijo ekonomske in statusne razlike. Bogatejši so imeli več časa za
zabavo in ples (Otrin 1998, 18). Zgornji družbeni sloj je začel ples prepuščati drugim.
Začnejo se prvi zametki poklicnega plesa. Ples za druge. Nastane tudi delitev ljudi na
plesalce in gledalce. Stenske slike iz stare in srednje egiptovske države nam prikazujejo
plese, ki so jih izvajali za gospodarjevo zabavo in v čast nekaterim božanstvom
(Neubauer 1998b, 13–14). Faraon je imel na dvoru plesalce, ki so jih uvozili iz dežel,
znanih po plesu. Plesi, ki so jih izvajali, so bili mirni, pozneje pa so postajali vse bolj
razposajeni in so vsebovali tudi akrobatske gibe. V egiptovskih templjih so bili plesalci
moški in ženske. Plesalci so bili poseben družbeni razred. V Egiptu se je akrobatski ples
ohranil v svoji prvotni religiozni funkciji kot magična aktivnost in ne samo kot
nekakšna telovadba. Okoli leta 1500 pr. Kr. se razvoj egiptovskega plesa zaključi zaradi
azijskega vpliva in njihovega plesa (14). Azijski ples je sestavljen iz mehkih in prijetnih
linij (15). Izbirali so si plesalke iz plemena, da so jim plesale in jih zabavale. Tako so
ustanovili šole za plesalke. Gre za trebušni ples, ki je profan ples, torej posveten,
necerkven, laičen, ki zabava gledalce. V starem Egiptu je trebušni ples dosegel izjemno
popularnost (Otrin 1998, 18). Pojavi se tudi sakralni ples, kot sveto opravilo, ki se tiče
nečesa svetega in ki je nadaljevanje starih obredov v višjih, posebej v teokratskih
kulturah. Ob raznih templjih so razvili tempeljsko šolo za plesalke. V indijski kulturi so
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se plesalke imenovale devadasi – božje služabnice ali bajadere. Njihov bodoči mož naj
bi bil sam bog. Tako je ples postal tudi bistveni del religijskih obredij (19).
Od vseh znanih ljudstev stare dobe so plesu največji poudarek dajali Grki. Trdili so, da
ples vpliva na harmoničen razvoj telesa. O plesu so pisali tudi veliki grški misleci. Med
najvažnejše plese v stari Grčiji uvrščamo zborovski ples z različnimi kombinacijami
korakov, kot ga opisuje Homer v 18. spevu Iliade, ko opisuje tretji pas Ahilovega ščita
(Neubauer 1998b, 15). Za Egipčane in Grke je bil ples izraz veselja. Grki so spremljali
ples s petjem udeležencev in gledalcev. Pri njih je veljal za prvenstveno umetnost in
šele nato za zabavo.
Tako se je v Grčiji razvil gledališki ples. Zboristi so peli in plesali, igralci pa so morali
velikokrat odplesati tudi solistične vloge (Neubauer 1998b, 16). Grki so poznali tri
oblike gledališkega plesa glede na zvrst iger. Pri tragedijah so uporabljali ples
emmeleia, pri komedijah vesel ples kordax z razposajenimi kretnjami, pri satiričnih
igrah pa so uporabljali ples sikennins, ki je bil podoben današnjim orientalskim plesom.
Grki so imeli posebno obliko plesa, ki se je imenovala pyrrhični ali vojni ples. Imeli so
tudi literaturo o plesu, ki se ni ohranila (17).
S koncem neodvisnosti stare Grčije je postala grška kultura luksuz barbarov. Ljudi je
postalo sram plesati, zato so ples prepustili poklicnim plesalcem (Neubauer 1998b, 18).
Pri Rimljanih, ki so nadvladali Grke, ples ni dosegel enakega položaja, kot ga je imel v
Grčiji. Ples je Rimljanom pomenil bolj predstavo za razvedrilo, ki je vsebovala
pantomimo in akrobatske plesalce (18–19).
Tako je ples potoval in se razvijal. Razlikoval se je po kraju in času nastanka.

2.10.3 Ples v srednjem veku
Na prehodu iz 11. v 12. stoletje imamo poročilo o nenavadnem plesu, ki se je izvajal na
pogrebih in pokopališčih ali ob nekaterih cerkvenih praznikih. Pojavil se je v Nemčiji in
na Nizozemskem (Neubauer 1998b, 22). Ženske, moški in otroci so plesali dneve in
noči, tedne in mesece, celo leto. Njihov ples je bil sestavljen iz skakanja, metanja po
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tleh in zvijanja v krčih. Spremljalo ga je petje. Mnogi so izčrpani obležali. Tako so
plesali, ker so verjeli, da jih je doletela božja kazen, ker so grešili (Otrin 1998, 41). Pri
tem plesu je šlo za izbruh notranje ekstatičnosti oziroma za zamaknjenost, ki v
človeštvu obstaja že od kamene dobe. Ples je prestavljal množične psihoze, ki so
izhajale iz bede in epidemije takratne dobe. S plesom so poskušali pregovoriti svetega
Vida, zaščitnika pred boleznijo, naj ustavi epidemijo kuge in kolere ter naj jih obvaruje
pred lakoto. Tako množične kot posamične ekstaze se imenujejo Vidov ples. Podvrženi
so mu bili predvsem revni sloji, saj v visokih krogih tega plesa niso zaznali.
Podoben pojav so zasledili tudi v Italiji vse do 17. stoletja, njegov vzrok pa naj bi bil pik
tarantele, po katerem se ples tudi imenuje. Danes ta ples srečamo v Neaplju (Neubauer
1998b, 22).
V slikarstvu se pojavijo motivi mrtvaškega plesa-“dance macabre”, kjer smrt pleše z
ljudmi v grozljivem krogu. Slika prikazuje, da nihče ni varen pred smrtjo, niti duhovnik
niti dekle, mož, otrok ali škof. Plešejo, kot jim smrt ukazuje in jih vodi. Fresko
mrtvaškega plesa najdemo v Hrastovljah (Otrin 1998, 42).
V srednjem veku so plesali tudi višji krogi. Ples je bil prisoten pri velikih
slovesnostih. Imeli so plesne maškarade, celo viteški turnirji so se končali s plesom
(Neubauer 1998b, 23).
Začelo se je obdobje družabnih plesov, za katere je značilna enakopravnost med
ženskim in moškim spolom, saj so plesali v parih (Neubauer 1998b, 24). Plesi so se
delili po slojih, nižji razred je plesal folklorne plese, višji razredi pa so si jih prikrojili
po svoje. Sprva ni bilo veliko razlik med plesom višjega in nižjega sloja, razen tega, da
je višji razred ljudski ples oplemenitil (25).

2.10.4 Obdobje renesanse
To obdobje se je začelo proti koncu 13. stoletja, končalo pa z barokom v 16. stoletju.
Sama beseda izvira iz Francije in pomeni preporod oziroma obnova. Človeško telo je
ponovno postalo pomembno. Ples je postal bolj uglajen in radoživ. Ženska, ki je pri
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trubadurjih veljala za nedosegljiv ideal, stopi v središče družbenega dogajanja. Začne se
ples v paru (Otrin 1998, 46). V 15. stoletju začnejo uporabljati imena za posamezne
plesne korake. Razvije se poklic plesnega učitelja, predvsem v severni Italiji. Plesni
učitelji so tudi pisali o plesu, zato so v 15. stoletju nastali prvi plesni zapisi. S pomočjo
teh zapisov si lahko predstavljamo, kakšni so bili plesi nekoč (Neubauer 1998b, 27).
Iz teh zapisov lahko sklepamo, da so bili dvorni plesi v poznem srednjem veku svečano
korakanje v parih, podobni procesijam (Neubauer 1998b, 27).
Dvorne plese so plesali ob spremljavi petja, tamburina, flavte, lutnje, pozneje pa ob
spremljavi violine in drugih godal. Pri plesu so dali poudarek na vzravnano telo in na
gibanje rok (Neubauer 1998b, 29). Plese v paru so začeli imenovati bassa danza, kar
pomeni ples v paru. Za ta ples je značilno, da ne vsebuje skokov in da ples spremljata
dve flavti ter ena pozavna ali pa harfa in lutnja. Poklonom in sprehajanju so priključili
tudi korake, ki so jih videli pri kmečkih plesih. Korake, vzete iz kmečkih plesov, so
prilagodili in jih oplemenitili s plemiškimi merili (Otrin 1998, 46–47). Znan ples tega
časa je rigaudon, ki ga še danes plešejo ob ljudskih praznikih na jugozahodni Franciji.
Izviral naj bi iz Provanse, ime pa naj bi prišlo iz italijanske besede rigoletto, ki pomeni
ples v krogu. Rigaudon vsebuje poskoke, ohranil pa se je pri podeželskem ljudstvu
(Neubauer 1998b, 35).
Bassa danzi se je sredi 16. stoletja pridružil ples pavana, ki ga imenujejo tudi padovana
(Otrin 1998, 47). Kasneje se je pojavil tudi ples couranta, ki je bil zelo priljubljen v tem
obdobju in se je ohranil do 17. stoletja (Neubauer 1998b, 43). Na dvoru se je pojavil
tudi veseli ples ali gagliarda. Naredili so kombinacijo dveh plesov pavane in gagliarda
(Otrin 1998, 49). Plesali so tudi več plesov zapored, čemur rečemo plesna suita ali
plesni venček. Po različnih dvorih in krajih so plesali različno. Plemstvo se je moralo
plesa učiti. Tako je postal učna obveznost plemiča ali plemkinje. Plesala je tudi
duhovščina (50).
Zgodnja renesansa se je razvijala v Firencah, kjer so vladali bogati Medičejci. Firence
postanejo glavno mesto plesne umetnosti, zaradi česar so imeli italijanski učitelji
pomembno vlogo, saj so jih vabili v različne dežele (Neubauer 1998b, 37).
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Njihova slavja so bila znana po slovesnih plesih, ki so bili primer lepote, blišča in
iznajdljivosti (Neubauer 1998b, 37). Zabave so prirejali na dvoru in jih imenovali mali
plesi – balleti. Na njih so plesali dvorjani. Balleti so bili sestavljeni iz recitacij, pesmi,
proze, glasbe in plesa. Kostum je prikazoval vlogo plesalca. Tako prirejanje zabav je
bilo takrat popularno, zato so italijanski plemiči tekmovali v prirejanju balletov, kar je
kasneje rodilo balet (Otrin 1998, 61–63).
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3.

BALET

3.1

Zgodovina baleta

Začetki baleta segajo v Italijo, v obdobje renesanse. Od tam ima tudi ime. Uporabljali so
ga na plesnih slovesnostih, ki so jih imenovali mali plesi. To so bile zabavne prireditve
in ne prave gledališke predstave. Balet se je spremenil s preselitvijo v Francijo, ki je
sprejela vse umetniške elemente iz Italije in Španije (Otrin 1998, 63).
K plesnemu razvoju v Franciji je veliko prispevala poroka Katarine Medičejske s
francoskim kraljem Henrikom II. leta 1533 (Neubauer 1998b, 37–38). Katarina je na
francoske dvore pripeljala umetnost uglajene družbene zabave. Na teh zabavah
zasledimo plese v kostumih. Začeli so pripravljati velike plesne slovesnosti, ki so jim
rekli dvorni balet – ballets de cour. V njem so nastopali dvorjani in tudi kralj, kasneje pa
poklicni plesalci. Dvorni baleti so vsebovali mitološke prizore (38). Izvajali so jih na
sredini velike dvorane, okoli so bili postavljeni sedeži za občinstvo. Gledalci so
spremljali balet tudi z balkona oziroma iz lože. Spredaj je bil prostor za plemstvo.
Gledalci so plesalce gledali od zgoraj, zato je bil bolj kot koreografija pomemben tloris
gibanja (Otrin 1998, 63).
Znan in pomemben dvorni balet je Ballet Comique de la Royne iz leta 1581, ki ga je
pripravil Balthasar Beaujoyeulx v Parizu na ukaz Henrika III. in Katarine
Medičejske ob svatbi vojvode de Joyeuse in kraljičine polsestre Margerite de
Vaudemont. Balet Comique de la Royne je trajal šest ur. Predstava je opisovala borbo
med bogovi in Kirko. Dramska vsebina se je prepletala z glasbo, poezijo, plesom,
pantomimo in govorom (Neubauer, 1998b, 38). “Zgodovina baleta šteje to uprizoritev
kot prvo baletno predstavo.” (Otrin 1998, 65) “Balet Comique ni pomenil nekaj
komičnega, ampak balet kot gledališko odrsko delo, ki je v enotni zgodbi združevalo
ples, glasbo, petje in besedilo.” (65) Ta balet še ni bil podoben današnjemu, saj so
vsebino pripovedovali in ne plesali. Plesalci so bili plemiči, ki pa zaradi velikih
kostumov in lasulj niso izvajali hitrih gibov in visokih skokov. Z gibi še niso
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pripovedovali vsebine, zato so imeli besedilo. V dvornih baletih je bil na koncu Veliki
balet – Grand ballet, v katerem so nastopali vsi, kar je učinkovito sklenilo predstavo
(65). Predstava Ballet Comique de la Royne je rodila balet (68). Od te predstave naprej
je veljalo prepričanje, da je balet francoska umetnost (Mlakar 1999, 33).
Na dvorih so začeli razvijati dvorni balet – ballet de cour. Plesalci so bili plemiči, ki so
plesali korake družabnih plesov. Geometrija in kostum, ki je označeval vlogo, sta bila še
vedno zelo pomembna. Baletni mojstri so poskušali razvijati balet v plesno smer z
večjo izraznostjo gibanja (Otrin 1998, 69). Ves baletni razvoj, ki se je razvil v renesansi
v Beaujoyeulxevih baletih, je kasneje dosegel višek v Kraljevem baletu – Grand Ballet
du Roy (72).

3.1.1 Kraljevi balet – Grand Ballet du Roy
Balet je postal zelo priljubljen na francoskem dvoru, izvajal pa se je tudi v palačah in
Hotelu de Ville, kjer so ga plesali meščani (Otrin 1998, 72). Meščani so imeli radi balet,
zato so začele nastajati plačljive predstave. Dvorne prireditve so bile namenjene le
povabljenim (73). Vedno več ljudi je prihajalo na dvor gledat balet, zato je začelo
plesalcem zmanjkovati prostora za ples. Zaradi pomanjkanja prostora se je v baroku na
dvorih začela uporabljati odrska tehnika. Pri plesih ni bila več pomembna geometrija,
temveč plesalčeve noge, tehnika gibanja in koraki (74). Z barokom se je spremenila
moda oblačil, ki so postala težja, začeli so nositi čevlje z visoko peto. Moda je vplivala
na ples, saj so zaradi težkih oblačil dajali več poudarka na roke in noge. Znana družabna
plesa za to obdobje sta bila menuet in gavota (75).
V 17. stoletju so francoski baletni mojstri razvili pet pozicij nog kot osnovo vsakega
gibanja. Obstajale so tudi baletne knjižice, ki so nastale ob premierah baleta in so
vsebovale baletno vsebino in namen uprizoritve (Otrin 1998, 77).
Kraljevi balet si je kot majhen deček ogledal Ludvik XIV., kar je imelo velik vpliv na
razvoj baleta. Mladi kralj je bil navdušen nad baletom, zato se ga je učil pri dvornih
mojstrih, tudi pri Beauchampu, ki je pozneje postal prvi predsednik Academie (Otrin
1998, 78). Ludvik XIV. je pri svojih petnajstih letih doživel velik uspeh, ko je plesal
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vlogo Sonca v Baletu noči, zaradi česar so ga imenovali Sončni kralj. Po navadi je
plesal vloge kraljev in herojev (79). Njegovi dvorni plesi so dosegli vrhunec, saj so ga
posnemali po vsej Evropi (Neubauer 1998b, 52). V tem času je imel balet razkošno
sceno in kostume. Plesalci so nosili maske, plesali so samo moški. Pri baletih so
sodelovali tudi poklicni plesni učitelji (Otrin 1998, 80). Plesi so v tem obdobju postajali
zapleteni in tudi vsak učitelj jih je učil po svoje. Tako je kralj Ludvik XIV leta 1661, da
bi uredil baletno teorijo, ustvaril akademijo za ples – Académie Royale de Danse (82).
Članov akademije je bilo trinajst, med njimi so bili znani koreografi, baletni mojstri in
glasbeniki. Člani so prečistili baletni besednjak, določili imena korakov in opis, kako se
kateri korak izvede. Utrdili so pet pozicij nog, odprte pozicije nog, en dehor pa jim še ni
bila pomembna (83). Baletnim korakom in položajem so dali francoska imena, ki so se
obdržala do danes (Neubauer 1998b, 53). Koraki menueta in gavote so postali osnova
klasičnega baleta (62). Dvorni balet sta močno zaznamovala baleta Venerino rojstvo iz
leta 1665 in Amorjevo zmagoslavje, ki je bilo uprizorjeno leta 1681. Pri slednjem so
plesali že profesionalni plesalci, zgodila pa se je tudi novost, saj je glavno žensko vlogo
odplesala meščanka Mille Lafontaine, ki je postala prva poklicna balerina (Otrin 1998,
83).
“16. maj 1681 šteje zgodovina baleta kot dan, ko se je baletna umetnost ločila od
dvornih svečanosti in postala samostojna odrska umetnost.” (Otrin 1998, 85)

3.1.2 Odrski balet in družabnimi plesi
Razlika med odrskim baletom in družabnimi plesi je bila sprva majhna. Odrski balet je
počasi začel uveljavljati princip odprtosti en dehor, kar je omogočalo plesalcu večjo
gibčnost nog. Poklicni plesalci so napredovali, kar je povečalo razliko med odrskim in
dvornim baletom. Za dvorni ples je bilo še vedno pomembno vedenje po strogih
predpisih, medtem ko je bilo pri odrskem baletu zaznati sproščenost. Visoki skoki in
pirouettes so postali bistveni deli baletne tehnike. Plesalke so bile tudi dobro tehnično
podkovane, vendar so težko plesale zaradi težkih krinolin (Otrin 1998, 87).
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3.1.3 Razvoj baleta
Mnogo plesalcev, koreografov in učiteljev je vplivalo na razvoj baleta. Med bolj
poznane, ki so prispevali k razvoju baleta, štejemo osebnosti, navedene v nadaljevanju.
V zgodovino se je zapisala balerina Marie-Anne Camargo (1710–1770), ki je skrajšala
in olajšala krilo, opustila je tudi čevlje s peto, da je lažje izvedla počep oziroma plié in
večje skoke. Balerina Marie Sallé (1707–1756) je kostum še bolj skrajšala in plesala le
v belem nabranem muslinu, kot so plesali stari Grki. Želela je, da se telo vidi, da lahko
svojo sporočilo poda gledalcem prek telesa (Otrin 1998, 87). V tem času so nastali
plesni zapisi. Raoul Anger Feuillet je leta 1700 napisal knjigo z naslovom Koreografija
ali umetnost pisanja plesov s črkami, podobami in pokazateljnimi znamenji. V knjigi so
bile opisane začetne pozicije nog, različni koraki in skoki (Neubauer 1998b, 64).
Plesalec Gaetano Vestris (1728–1808) je v baletu Medeja in Jazon snel masko in s tem
pokazal, da je ne potrebuje, saj je bil igralsko zelo močan (Otrin 1998, 88). Nekateri so
vedno bolj stremeli k temu, da bi vlogo označeval gib in ne kostum. Hoteli so, da bi gib
postal glavni, da bi plesalec zgodbo pripovedoval s plesom in ne z recitacijami ter
pesmijo. Tako je angleški koreograf John Weaver (1673–1760) leta 1717 v Londonu
ustvaril prvi resni dramatični balet z naslovom Ljubezni Marsa in Venere. Za njim so
podoben stil začeli uporabljati tudi drugi po Evropi (89).
Pomemben reformator plesa v 18. stoletju je bil Jean-Georges Noverre, ki se je
zavzemal za ballet d’action. Ta je predstavljal balet kot tekočo dramsko podajanje s
plesom, nasprotno temu, da bi balet predstavljal zgolj zabavo in razvedrilo (Neubauer
1998b, 64–65). Želel si je, da balet postane prava umetnost, ki bo prilagojena novemu
času, in to mu je tudi uspelo (Otrin 1998, 92). Želel je, da se v balet vnesejo vsebina in
čustva, bil je proti maskam in lasulji (94). Njegov vpliv je bil velik, vplival je tudi na
Jeana Daubervala (1742–1806), ki je leta 1789 ustvaril znani balet La Fille mal gardée.
– Slabo varovana hčer. Danes se imenuje Navihanka (96). Gre za prvi komični balet in
je tudi najstarejši balet , ki je ohranjen do danes (97).
Obdobje romantike je baletu prineslo kar nekaj novosti. V tem obdobju se na odru
uveljavi preprost človek s svojimi problemi, bolečino in hrepenenjem ter s strahom pred
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nadnaravnimi silami. Vse to zajema balet La Sylphide – Gozdna vila, ki se je pojavil v
Franciji (Otrin 1998, 101). Vsebino baleta je napisal Adolphe Nourrit, koreografiral ga
je Filippo Taglioni, uglasbil pa Jean-Madeleine Schneitzhoeffer. K temu baletu je veliko
prispevala slavna balerina Marie Taglioni (1804–1884), ki je uporabila novost in plesala
nekatere dele na konicah prstov. Izmislila si je nov baletni kostum, belo krilo, gola
ramena in krilca na hrbtu. Imela je tudi novo pričesko a’ la Taglion (102). Tako kot La
Fille mal gardée se je tudi ta balet uprizarjal po evropskih dvorih.
Prav tako dobra plesalka tistega časa je bila Fanny Elssler (1810–1884), ki je bila
predstavnica zemeljskega plesa, nasprotno od Marie Taglioni, ki je bila poduhovljena
balerina. V tem obdobju je nastal znan balet Giselle, ki sta ga koreografirala Jean
Coralli in Jules Perrota, glavno vlogo pa sta namenila italijanski balerini Carlotti Grisi,
ki je imela velik dar za dramsko igro (Otrin 1998, 107–108). Giselle je bila uprizorjena
v Franciji leta 1841, kasneje pa so jo izvajali po vsej Evropi (109). S temi baleti so
ženske stopile v ospredje, moški pa so postali ozadje zgodbe. Izjemi sta bila plesalca
August Bournonville in Jules Perrot, ki sta bila ostanek moške prevlade na odru tistega
časa (110). Drugi je med drugimi koreografiral tudi sloviti balet Ples štirih – Pas de
Quatre, ki je postal simbol romantičnega baleta (111).
V tem obdobju je bil poklic baletnega pedagoga že zelo razvit. Med bolj pomembne
pedagoge tega obdobja uvrščamo Italijana Carlota Blasisa (1797–1878), ki je v balet
uvedel ljudske plese in postal direktor Imperialne academie pri Scali (Otrin 1998, 113).
Napisal je tudi knjige, ki so se uporabljale kot baletni učbeniki. Pri plesalcih je zahteval
absolutno odprtost nog en dehor na 180 odstotkov (114). Znani baletni pedagogi iz tega
obdobja pa so tudi Enrico Cechetti, Nikolaj Gustavovič Legat in Agrippina Vaganova
(116–117).
Beli balet v drugi polovici 19. stoletja izgublja zalet, saj je premalo živahen za ljudstvo.
Ostala sta le dva popularna baleta, Coppélia in Sylvia (Otrin 1998, 117). Balet se
prebudi v Rusiji, kjer je bila že leta 1738 ustanovljena prva baletna šola (Otrin 1998,
118–120).
Na ruski balet je vplival Charles Louis Didelot (1767–1837), ki je reorganiziral baletno
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šolo in ustvaril slog, po katerem šola slovi še danes. Sprostil je baletni kostum in menil
je, da mora biti ples balerine čustven in izrazen. Zahteval je absolutno tehnično polnost
in čistost (123–124). Ruski balet doživi velik razcvet v drugi polovici 19. stoletja v času
koreografov Mariusa Petipaja in Leva Ivanova. Rusija postane središče evropskega
baleta. Balet se razdeli na klasični in karakterni ples (127). Petipa je koreografiral
mnogo znanih baletov, med drugimi: La Bayadere, Pepelko, Don Kihota, Raymonda,
Trnuljčico itd. Bil je tudi soustvarjalec Labodjega jezera in Hrestača (Otrin 1998, 131–
138). Pomembna Petipajeva naslednika v ruskem baletu sta bila Aleksandr Aleksejevič
Gorski in Mihail Mihailovič Fokin (142). Med ljudi, ki so vplivali na razvoj baleta,
štejemo tudi Sergeja Djagiljevega (1872–1929), ki je poskrbel, da je zahod leta 1909
spoznal ruski balet. Bil je organizator skupine Ballets Russes, v kateri so delovali znani
baletni plesalci in koreografi: M. Fokin, Vaclav Nižinski, Leonid Mjasin in Georgi
Balanchivaze. Slednji je bil kasneje soustanovitelj The School of American ballet v
New Yorku (145–152). Za leto 1970 je treba omeniti plesalca Rudolfa Nurejevega, ki je
plesalcu spet prinesel enakovreden položaj v predstavi z balerinami (158).
Člani skupine Ballet Russes so razvijali balet po vsem svetu. Marie Rambert je tako v
Londonu ustanovila skupino Ballet Club, ki je v Angliji uprizarjala balet. Tudi Ninette
de Valois je ustanovila baletno skupino Sandler’s Wells Ballet, ki je kasneje dobila ime
Royal ballet (Otrin 1998, 159).
Ballet Russes je vplival tudi na razvoj baleta v Ameriki. Tam so leta 1767 že uprizarjali
baletne predstave, imenovane ballet spectacies. Že leta 1782 so imeli v Baltimoreu
baletno akademijo (Otrin 1998, 172). Veliko pa sta na razvoj baleta v Ameriki
prispevala člana skupine Ballet Russes Mihail Mordkin in George Balanchine (186).
Drugi je poleg izvrstne baletne tehnike izumil tudi nov baletni kostum: za plesalke dres,
za plesalce pa črn triko in belo majico. Izoblikoval je svoj stil, ki so ga poimenovali
neoklasicizem (188). Pomembno leto za ameriški balet je 1983, v katerem je nastal prvi
ameriški balet Billy the Kid. Med pomembnejše ameriške koreografe sodi Jerome
Robbins (189).
Po drugi svetovni vojni sta na balet v Franciji močno vplivala Roland Petit in Maurice
Béjart (195).
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Balet je kmalu prišel tudi v Slovenijo. Leta 1660 se je pojavil v operni predstavi, v
kakršni so bili sestavni deli glasba, petje, pantomima in ples (Otrin 1998, 215).
Kasneje so uprizarjali veliko iger s petjem in plesom, na primer igro Matiček se ženi iz
leta 1870 (217). Pomembno leto za slovenski balet je 1912, saj je bil tega leta izveden
prvi slovenski balet, baletna pantomima Možiček. Leta 1918 je slovensko gledališče že
imelo dramo, opero in balet. Znotraj gledališča so ustanovili baletno šolo. Razvila se je
nova poklicna dejavnost – plesalec (218). K slovenskemu baletu sta veliko prispevala
Pia in Pino Mlakar, ki sta ga povezala z Evropo ter njenimi dosežki (221).

3.2

Pravila in potek baleta v državni baletni šoli

Današnji potek baletne ure poteka po učnem načrtu, ki ga je odobrilo Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport. Baletna dvorana je za to zvrst plesa opremljena s
posebno opremo: imeti mora baletni pod oziroma baletna tla, na stenah so ogledala, v
dvorani pa mora biti tudi vodoravni drog. Baletne vaje potekajo ob glasbi, zato je v
dvorani radio ali klavir, na katerega igra korepetitor.

3.2.1 Baletna oprema
Za balet so potrebna predpisana oblačila, in sicer baletni dres, baletni copati (kasneje
tudi špic copati) in bele nogavice, zraven pa sodi tudi urejena baletna frizura, ki ji
pravimo baletna figa. Fantje potrebujejo oprijeto majico, baletne copate in pajkice.
Namen takšne baletne opreme je v tem, da učitelj dobro vidi učenčevo telo ter ga tako
lažje popravlja pri baletni tehniki in izvedbi vaj.
Učencem pomagajo takšna oblačila pri tem, da začutijo svoje telo in da lažje prepoznajo
svoje napake.
Speti lasje oziroma baletna figa je nujna pri dekletih, saj balet predstavlja urejenost, pa
tudi zato, ker bi spuščeni lasje ali lasje, speti v čopu, motili učenke pri izvajanju
določenih vaj. Pri fantih so zaželeni kratki lasje, če pa so daljši, morajo fantje poskrbeti,
da jih ne bodo motili pri vadbi.
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3.2.2 Merila za sprejem v baletno šolo
Za sprejem v baletno šolo je treba imeti prav posebne telesne lastnosti, saj je balet zelo
naporen za telo. Že pred vpisom moramo biti pozorni na to, da bo otrokovo telo dovolj
močno, da bo napor zdržalo. Pri opazovanju telesa je pomembna tudi estetska plat, saj
balet predstavlja nekaj lepega in popolnega.
Sprva se otroka oceni po tipu telesa, ki ga ima. Zaželen je asteničen tip, za katerega je
značilno, da je višina telesa nekoliko večja, razmeroma kratek trup, daljše noge in ožja
ramena. Otroci s takim telesom bodo estetsko bolj izstopali. Pomembno je tudi, da vrat
ni predolg ali prekratek, da so ramena na isti višini in da spodnji vogalni lopatici ne
štrlita nazaj. Pomembna je gibljivost ramenskih sklepov in komolcev, ki ne sme biti
omejena. Treba je imeti navpično hrbtenico in nikakor ne ukrivljeno vstran. Noge
morajo biti pravilne oblike, torej ne na “X” ali na “O”. Vsi sklepi morajo biti normalno
gibljivi. Bistven je tudi pregled stopala. Otrok mora imeti močan nart v obliki loka, saj
se bodo deklice v času šolanja učile stati na špicah, pri čemer je pomemben močan in
ukrivljen nart. Zaželen je tudi iz estetskih razlogov, in sicer pri obeh spolih. Za ples na
konicah prstov je dobro, da so prvi, drugi in tretji prst na nogi v isti ravnini. Če je palec
daljši od drugega prsta na nogi, lahko ovira vadbo na konicah prstov, zato učitelji
pregledajo tudi to. Zelo pomembna za balet pa je odprtost nog (Neubauer 1998a, 41).
Odprtost v kolkih je pri otrocih zelo važna, saj vse vaje temeljijo na tem. Ljudje, ki so
po naravi zaprti v kolkih ali celo hodijo navznoter, bi z baletom samo obremenjevali
svoje telo in težko dosegli dober rezultat.
Za sprejem v baletno šolo je potrebna tudi ritmična sposobnost oziroma muzikalnost
(Neubauer 1998a, 41).
Otroku, ki ne sliši glasbenih poudarkov, bo balet težko razumljiv. Če na kratko
izpostavim glavne točke, ki jih otrok potrebuje za vpis v baletno šolo: graciozno in
zdravo telo, močan in ukrivljen nart, odprtost v kolkih in muzikalnost (Neubauer 1998a,
41).
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Večji vpis v baletno šolo prinaša večjo izbiro in višja kritična merila pri izbiri otrok,
primernih za balet. Same dispozicije telesa pa niso pogoj za napredek. Otrok mora imeti
tudi dobro koncentracijo, hiter spomin, vztrajnost, poslušnost in kasneje tudi močno
samozavest ter igralske sposobnosti, s katerimi si bo pomagal pri nastopanju na odru.
Otrok lahko do neke mere s pridnostjo in vztrajnostjo sam razvije nekatere dispozicije.
V času šolanja te postanejo tudi kriterij končnega ocenjevanja. Otrok s telesnimi
dispozicijami, slabšimi ali boljšimi, se mora na koncu šolanja razviti v osebnostno
“persono”, ki bo izžarevala na odru in gledalcem dajala sporočilo ter doživljanje ob
gledanju.

3.2.3 Baletni bonton in disciplina
Balet v državni šoli ni opredeljen kot nekakšen hobi, temveč kot šolska dejavnost, zato
za otroke veljajo ista pravila kot v šoli na splošno.
Pri baletu je prisotna stroga disciplina. Otroci morajo dvigniti roko, kadar želijo nekaj
vprašati. Med uro ne smejo jesti ali žvečiti žvečilnega gumija, saj je to lahko nevarno.
Za vsako odsotnost morajo prinesti učitelju opravičilo.
Prihod otrok na baletne vaje mora biti točen. Že v baletih pripravnicah se otroke navaja,
da pridejo na baletne ure urejeni in točno ob določenem času. Zamujanje predstavlja pri
baletu v višjih razredih lahko veliko težavo, saj se učenec ne more kar priključiti skupini
in se mora sprva sam ogreti, da lahko izvaja kasnejše vaje, ki so v vsaki stopnji težje.
Sestavni del baleta je tudi baletni bonton, ki izvira iz tega, da se je balet razvijal na
dvorih in da zato vsebuje starinski način obnašanja. Baletni bonton temelji na tem, da se
baletne vaje jemlje resno, saj se baletna tehnika razvija deset let, kar pomeni, da balet ni
dejavnost, ki bi jo lahko na hitro osvojili in obvladovali. Otroci morajo hoditi na baletne
vaje redno in pri vajah morajo biti zbrani, učitelja pa se morajo obnašati lepo in
spoštljivo (Pavlič 2013).

38

3.2.4 Vaje pri baletu
Pouk klasičnega baleta je zasnovan na odprtosti nog, gibčnosti, čvrstosti, vrtenju, nizkih
in visokih skokih, lepem svobodnem oblikovanju rok, natančni koordinaciji gibov,
posebej pa na vztrajnosti, telesni moči in lepoti gibanja (Neubauer 1998b, 9).
Na začetku vsake vaje je prisoten préparation ali priprava, ki se jo po navadi izvaja z
rokami (Neubauer 1998a, 9). Préparation otroke pripravi na hitrost oziroma tempo in
karakter baletne vaje. Učenci izvajajo vaje “k drogu”, kar pomeni, da delajo vajo z
obrazom, obrnjenim k drogu, “ob drogu”, pri tem delajo vajo z eno roko na drogu in
stojijo z bokom ob drogu, in “na sredini”, ta izraz pomeni, da vadijo na sredini dvorane.
Vaje “k drogu” se izvajajo, kadar učenci spoznavajo nove korake. V višjih razredih so
vaje večinoma samo ob drogu in na sredini, le vaje na špic copatih se izvajajo tako, da
so obrnjeni k drogu (9). Same vaje ob drogu so pomembne, saj se plesalec na ta način z
vajami dobro ogreje, sam drog pa nam je tudi v pomoč pri držanju ravnotežja (Castle
1997, 16). Vaje na sredini potekajo brez opore in s tem povečamo moč, gibkost ter
vzdržljivost (18). Baletna ura, ki poteka od tretjega razreda dalje po devetdeset minut, je
tako razdeljena na vaje ob drogu, vaje na sredini in vaje na špicah, za fante pa so dodani
posebni skoki.
Pri izvajanju vaj zaradi obtežitev telesa razlikujemo “oporno” in “delovno” nogo. Na
oporni nogi učenci stojijo in pri tem prenesejo težišče telesa nanjo, delovna noga pa je
neobtežena in se giblje, kakor določena vaja zahteva. Delovna noga se lahko s konico
prstov dotika tal ali pa je dvignjena od tal za 25, 45 ali 90 in več stopinj glede na oporno
nogo. Učenci izvajajo vaje, če ni drugače napisano, najprej z desno nogo, nato še z levo.
Tako imajo pri vajah “ob drogu” najprej položeno levo roko na drog in vajo izvajajo na
desno, nato se obrnejo za 180 stopinj in proti drogu ter vse ponovijo še z levo nogo
(Neubauer 1998a, 9). Težišče telesa je pri baletu vedno na oporni nogi, razen kadar
učenci stojijo v eni od petih pozicij. Takrat je teža porazdeljena na obe nogi
enakomerno (10). Pri pouku baleta se za korake uporabljajo francoski izrazi. Vaje si
sledijo v določenem zaporedju, ki je bolj ali manj vedno isto.
Prva vaja je pliés, nato sledijo: battements tendus, battements jeté, rond de jambe par
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terre, battements fondus, battement frappé, rond de jambes en l’ air, battements
développés in grands battemements jeté. Na sredini se vaje izvajajo v enakem vrstnem
redu, dodane pa so še vaje v tempu adagia (počasni gibi) in allegra (skoki) ter vaje za
punce v špic copatih. Vaje na sredini se izvajajo v manjših skupinah (Neubauer 2000,
9). Vse te vaje pa niso prisotne že v prvem razredu. Otroci jih spoznajo postopoma med
šolanjem in prav tako se vsaka vaja v različnih razredih razlikuje, saj je znotraj vaje
prisotnih več različnih korakov, ki jih učenci z leti spoznavajo in osvajajo.
Pri vseh baletnih vajah je pomembna odprtost nog navzven ali en dehor, kar pomeni, da
so noge obrnjene čim bolj navzven. Učenci morajo vsako vajo ponoviti od štirikrat do
osemkrat z eno in nato še z drugo nogo. Po osvojeni vaji se spremeni tempo izvajanja.
Vaje izvajajo pred zrcalom, saj se tako lažje popravljajo (Neubauer 1998a, 10). Na
koncu leta učitelj iz osvojenih vaj sestavi koreografijo, ki jo bodo otroci zaplesali na
odru pred občinstvom.

3.2.5 Pouk baleta
Balet je skupinski pouk, ki je skrbno zasnovan. Sama baletna ura je od tretjega
baletnega razreda dalje dolga devetdeset minut in poteka štirikrat tedensko. V petem
razredu se balet obiskuje petkrat tedensko, zato se morajo mladostniki znati tudi
organizirati, da lahko balet usklajujejo z drugimi dejavnostmi. Redna vadba učencu
ponuja priložnost za raziskovanje gibalnih značilnosti in katerihkoli občutkov, ki jih
določenega dne občuti, ne glede na to, ali jih prinese s seboj ali mu jih vzbudita pouk in
glasba (Buckroyd 2004, 40). Nekateri učenci, še posebej gimnazijci, prihajajo na balet
sami, brez spremstva staršev, in s tem gradijo na samostojnosti. Čeprav poteka petkrat
tedensko, baletna šola ni obvezna šola. Učenec se sam odloči za obisk baletne šole, in če
redno hodi, še bolj krepi delovne navade, saj se udeležuje dodatnega pouka, ki ni
obvezen. Dobro je, da otroci pridejo vsaj trideset minut pred začetkom pouka. V tem
času se preoblečejo in uredijo, se ogrejejo, v mislih ponovijo vaje in se pripravijo na
pouk. Nekateri skupaj ponovijo vaje in se skupaj raztegujejo. To druženje učence
povezuje in s tem gradijo medsebojne odnose. S pripravo pred uro otroci utrjujejo
samodisciplino, saj predčasen prihod in priprava nista obvezna, vendar priporočljiva, da
ne pride do poškodbe in da je napredek hitrejši. Pouk poteka po določenem redu.
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Učenci morajo priti na pouk spočiti in v dobri telesni kondiciji, za kar so tudi sami
odgovorni. Biti morajo tudi psihično stabilni, torej pripravljeni sprejeti svoje napake in
jih popraviti. Učenci pridejo v razred in se postavijo k drogu, vsak na svoje mesto, in
čakajo na učitelja, da pokaže vajo. To vajo ponovijo ob glasbi tako, kot jim jo je
pokazal učitelj (Tomc 2013).
Za dobro ponovitev vaje je potrebno, da so otroci pri pouku zbrani in poslušni.
Glasbena spremljava ob vaji jim omogoča, da razvijejo muzikalnost, prav tako pa je
povezanost giba in glasbe pomembna, saj spodbuja pomnjenje (Neubauer 1998a, 9).
Učitelj pričakuje, da si je vsak učenec zapomnil pokazano vajo in da jo bo z rednim
ponavljanjem tudi tehnično osvojil. Pomnjenje korakov je podlaga, ki lahko s časom
pripelje do napredka, vpliva pa tudi na izboljšanje spomina oziroma pomnjenja (Tomc
2013).
Ker gre za skupinski pouk, se otroci borijo za naklonjenost učitelja. Vsak učiteljev
popravek lahko učencu izboljša napredek pri vaji. Zato je pomembno, da so učenci
poslušni, pozorni in ubogljivi. Vsako vajo, ki so jo napačno telesno izvedli, morajo čim
hitreje popraviti in jo utelesiti. Tako se učenci pri baletu hitro navadijo sprejeti kritiko.
Prav tako morajo biti vztrajni, saj je pri baletu veliko ponavljanja, ki nas privede do
boljše tehnike in večjega obvladovanja telesa. Z baletnimi vajami spoznavajo svoje telo
in lahko začnejo graditi tudi odnos do njega. Učenci baleta začutijo svoje telo in se
zavedajo sami sebe ter s tem oblikujejo lastno identiteto in samospoštovanje (Videmšek
idr. 2011, 130).
Po vajah ob drogu sledi kratko raztegovanje in vaje na sredini. Proti koncu pouka
sledijo vaje v špic copatih za dekleta in posebni skoki za fante. Vaje v špic copatih
postanejo večkrat lahko zelo boleče in naporne.
Tako se učenci pri baletu navadijo prenašati tudi nelagodje in se na neki način
utrdijo (Buckroyd 2004, 42). Prek tega lahko spoznajo, da bodo morali za uspeh veliko
vložiti in tudi potrpeti oziroma da pot do uspeha ni lahka in prijetna (Per Aspera ad astra
– Preko trpljenja k zvezdam) (42). Sama baletna ura se lahko občasno zaključi s kratkim
koreografiranjem ali improvizacijo, kjer sta dovoljeni umetniška ustvarjalnost in
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svoboda. Pri tem mladi razvijajo ustvarjalno mišljenje in koreografske sposobnosti. Z
lastnimi koreografijami se tudi telesno izrazijo. Na koncu leta učitelj učence pripravlja
na nastop in jih uči kratke koreografije, ki jih bodo zaplesali pred občinstvom. Učenci z
nastopom pred gledalci vadijo nastopanje. Pri določenih nastopih je učencem dodeljena
tudi posebna igralska vloga. Vživeti se morajo v tisto vlogo, ki jim jo dodeli učitelj. Pri
baletu se lahko razvija tudi pozitivna tekmovalnost med učenci. Boljši je tisti, ki je
psihično in fizično bolj sposoben in tudi izrazen. Boljši učenci plešejo v prvih vrstah v
skupinski koreografiji na nastopih, lahko pa so tudi izpostavljeni v solističnih točkah.
Prvo vrsto si po navadi zaslužijo tisti, ki so zanesljivejši in bolj sposobni. S postavitvijo
v prvo vrsto prejmejo tudi določeno odgovornost. To sprva nosijo zase, da se ne bi
zmotili, saj se jih dobro vidi, prav tako pa tudi za druge, saj so postavljeni kot nekakšne
vodje skupine, in če se zmotijo, je velika verjetnost, da s svojo napako zmedejo tudi
ostale, ki stojijo za njimi. Vsak učenec pri skupnem nastopu nosi veliko odgovornost
zaradi možnih napak, saj s tem samega sebe razočara in prav tako druge, saj deluje v
skupini. Pri pouku se lahko denimo pojavi zelo talentirana učenka, ki jo bo učitelj na
nastopu še bolj izpostavil in ji dal solistično vlogo. Takšni učenki pripadajo tudi
individualne ure z učiteljem, ki predstavljajo dodatno delo in učenje novih stvari.
Učenci z vsakim nastopom pred občinstvom gradijo na samozavesti. Pri baletni uri se
soočajo tudi s prilagodljivostjo, saj jim učitelj lahko določi prostor, na katerem bodo
stali ob drogu, na sredini in v koreografiji. S časom lahko učitelj to mesto tudi spremeni
oziroma ga zamenja.
Ob koncu pouka se učenci priklonijo učitelju in mu s tem izkažejo spoštovanje ter
zahvalo, kasneje pa se bodo v ta namen poklonili občinstvu (Castle 1997, 13).
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4.

POZITIVEN UČINEK UMETNIŠKIH DEJAVNOSTI
IN NJIHOV PRISPEVEK K ŠOLSKEMU USPEHU

Balet sodi med izvenšolske umetniške dejavnosti. Kirbiš (2010, 32) v reviji Šolsko
svetovalno delo podaja svojo raziskavo s naslovom: Izboljšanje šolskega uspeha skozi
prostočasne dejavnosti? Raziskavo je naredil pri slovenskih srednješolcih leta 2008. V
povzetku navaja, da prostočasne in obšolske dejavnosti lahko pomembno vplivajo na
šolsko uspešnost mladih. Študije nam kažejo, da je pomen teh dejavnosti globlji in širši,
saj zadevajo celoten razvoj mladostnikov. V svoji raziskavi podaja rezultate o odnosu
med ukvarjanjem mladih s prostočasnimi dejavnostmi in njihovim šolskim uspehom ter
rezultate o kategorizaciji teh dejavnosti.
Mladi naj bi kar štirideset odstotkov svojega prostega časa preživeli na dejavnostih, ki
ne sodijo v šolski pouk, zato je zanimivo, kakšen vpliv imajo te dejavnosti na njihov
šolski uspeh (Kirbiš 2010, 33). Larson (33) navaja, da različni avtorji (Holland in
Andre, Young, Helton, Whitle,) ugotavljajo, da “strukturirane” aktivnosti, ki so
dejavnosti, kjer mladi sodelujejo znotraj konteksta, ki zajema omejitve, pravila in cilje,
pogosto pod nadzorom odraslih, pozitivno vplivajo na šolsko uspešnost ter na socialni
in osebnostni razvoj učencev.
Kirbiš (2010, 33) navaja številne pozitivne lastnosti pri mladostnikih, ki obiskujejo
obšolsko dejavnost Imajo denimo višjo povprečno oceno in manjše tveganje za
nedokončano šolanje, manj pogosto pa tudi izostajajo od pouka. Treba je ločiti že
omenjene “strukturirane” dejavnosti in pasivne nestrukturirane dejavnosti, ki so brez
pravil in brez prisotnih odraslih (33).
Eccles (Kirbiš 2010, 34) omenja, da čas, ki ga mladostniki preživijo v samostojno
izbranih dejavnostih, lahko postane pomemben prispevek za razvoj adolescenta, saj s
temi dejavnostmi gradijo lastne kompetence in spoznavajo nove družbene vloge.
Raziskovalno delo o vplivu dejavnosti je potekalo tako, da je avtor razdelil različne

43

dejavnosti v šest skupin. V prvi skupini so bile organizirane dejavnosti v okviru šole in
izven šole ter kulturno-umetniške dejavnosti. V drugo skupno so se uvrstile dejavnosti,
kjer mladostniki preživijo svoj prosti čas z vrstniki in prijatelji. V tretji skupini so
dejavnosti, ki predstavljajo pasivno preživetje prostega časa (npr. gledanje televizije). V
četrto skupino se uvrščajo dejavnosti, ki jih mladi preživljajo s svojimi družinami. V
peto skupino so se uvrstile športne dejavnosti, v šesti pa so dejavnosti, kjer je prisotna
uporaba množičnih elektronskih medijev (Kirbiš 2010, 34).
Avtor je nato preveril, kako so te dejavnosti povezane s šolskim uspehom mladih.
Rezultati so pokazali, da so s šolskim uspehom najbolj pozitivno povezane organizirane
šolske in izvenšolske dejavnosti. Tem sledijo pasivne dejavnosti, za njimi so se uvrstile
dejavnosti znotraj družine. Na zadnji dve mesti, ki še pozitivno vplivata na šolski uspeh,
sta se uvrstili dejavnost, pri kateri se uporablja elektronske medije, in dejavnosti, ki
zajemajo športne aktivnosti. Neorganizirana dejavnost, ki predstavlja druženje z vrstniki
in mladimi, je edina, ki je s šolskim uspehom negativno povezana, kar pomeni, da imajo
mladostniki, ki veliko časa preživijo s prijatelji, v povprečju nižji šolski uspeh (Kirbiš
2010, 36). To ne pomeni, da ima preživeti čas z vrstniki nujno negativen pomen, vendar
pa odvzema čas, ki bi bil lahko namenjen bolj organiziranim, vsebinsko usmerjenim
aktivnostim, ki pa so, kot smo videli, pozitivno povezane s šolskim uspehom (37).
Larson (37) pravi, da strukturirane prostočasovne aktivnosti nudijo kontekst za
pozitiven razvoj posameznikove šolske uspešnosti in tudi za razvoj njegove
samoiniciative.
Tudi Meta Zagorc (1992, 18) v svojem delu Ples – ustvarjanje z gibom pojasnjuje
pomembnost umetniških dejavnosti. Opisuje, kako so v človeku možgani razdeljeni na
desno in levo polovico. Vsaka polovica razmišlja po svoje. Leva polovica stremi k
razmišljanju v besedah, tako skrbi za jezik in logično mišljenje. Desna polovica pa
razmišlja neposredno o slikah in posledično “dela stvari”, ki so težko prevedljive v
besede, saj razmišlja “imaginarno” – v slikah. Russell (19) pojasnjuje, da je v šolskem
sistemu večji poudarek na razumskem mišljenju, na sposobnostih verbalnega izražanja
in tekočega branja. Manj pomembni pa so obvladovanje prostora, umetniško dojemanje,
ustvarjalni proces, intuitivno mišljenje oziroma sposobnosti, ki so značilne za desno
polovico možganov.
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Podobno se pouk odvija tudi danes, trdi Zagorc (1992, 19) in nadaljuje, da bi morali
bolj stremeti k vzgoji, ki bo omogočala razvijanje desne možganske polovice. Avtorica
pravi, da imajo vzhodne kulture intuitivni način mišljenja veliko bolj privzgojen kakor
zahodne. Z njihovimi izkušnjami pri umetnosti, športu in plesu bi bil naš uspeh v šoli in
izven nje veliko večji. To so tudi dokazali s poskusi na ameriških šolah. V učnem
programu so povečali delež ur, namenjenih umetniškim zvrstem, in spremljali uspeh pri
ostalih predmetih. Ugotovili so, da se je uspeh povsod izboljšal. Tudi znanstveniki
trdijo, da otroci potrebujejo stimulativni umetniški vzgojni program, saj ima umetnost
daljnosežen vpliv na telesni in intelektualni razvoj posameznika (20).
Tudi Brouillette (2010) je naredil pomembno raziskavo in jo predstavil v prispevku z
naslovom Kako umetnosti pomagajo otrokom razviti zdrave vzorce družbenega
obnašanja. Raziskovanje opažanj osnovnošolskih učiteljev. V povzetku raziskave pove,
da je bilo umetnostno izobraževanje, še posebej dramsko in plesno, ki je potekalo pod
vodstvom razrednih učiteljev v šoli, koristno za mladostnikov čustveni razvoj in da je
prispevalo k pozitivni kulturi v razredu.
Iz teh raziskav ni razvidno samo to, da je umetnost pomembna, temveč tudi, da bi
morala biti bolj vključena v redni šolski pouk.

4.1

Vpliv baleta na mladostnika

V prejšnjem poglavju smo pri opisu baletne ure že zaznali, kaj vse se razvija ali pa
podkrepi pri mladostniku z obiskovanjem baleta. Menim, da mladostniki lahko z
baletnimi vajami pridobijo ali izboljšajo naslednje lastnosti: samostojnost, urejenost,
samodiscipliniranost, vztrajnost, prilagodljivost, potrpežljivost, organiziranost in
odgovornost.
Prav tako pridobijo na muzikalnosti, samozavesti, razvijanju delovnih navad,
izboljšanju spomina, večji koncentraciji, ustvarjalnem mišljenju, koreografskih
sposobnostih, obvladovanju telesa, medsebojnih odnosih in razvijejo estetski čut. Bolje
se zavedajo lastnih občutkov, svojega telesa in samega sebe. Zavedajo se tudi, da
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morajo učitelja spoštovati.
Učenci baleta lažje sprejmejo kritiko, razvijejo lahko lastno identiteto in
samospoštovanje ter vzpostavijo poseben odnos do lastnega telesa. Prav tako se naučijo
delovati v skupini in dobijo občutek pripadnosti. Naučijo se tudi sposobnosti
vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, ki so povezane z njim (Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport b.l.).
Učenci se naučijo delovati v skupini, kjer se znajo tudi telesno izražati. Z baletom se
razvija tudi telesno-gibalna inteligenca. Balet vsebuje igralske elemente, zato morata
baletnik ali balerina znati ustvariti videz predmeta, osebe ali dogodkov. Samo
pripovedovanje s plesom zahteva spretno karikiranje, pretiravanje gibov, da lahko
gledalec razume pripoved. Pri vsem tem igra pomembno vlogo telesno-gibalna
inteligenca, za katero je značilna uporaba lastnega telesa na zelo različne in spretne
načine, tako za izražanje kot tudi za drugačne namene. Za telesno gibalno inteligenco je
značilna zmožnost spretnega ravnanja s predmeti, tako s tistimi, pri katerih so
pomembni drobni motorični gibi prstov in rok, kot s tistimi, pri katerih uporabljamo
grobe motorične gibe in s tem tudi celotno telo. Razvoj telesne inteligence nam
omogoča obvladovanje telesa (Gardner 1995, 241) in tudi razvoj drugih inteligenc; s
pomočjo baleta lahko začnemo razvijati glasbeno inteligenco, saj se pri tej dejavnosti
seznanimo s pomembnostjo glasbe, ritma in različnih poudarkov (242). Po mojem
mnenju lahko balet prav tako pripomore k razvoju prostorske inteligence, saj si s
koreografiranjem predstave in zamisli predstavljamo z notranjim očesom (Šmuc b.l.).
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5.

BALET IN ŠOLSKI USPEH

5.1

Namen raziskave

Kot smo videli številne teorije kažejo, da ples močno vpliva na človeka in mu prinaša
mnogo pozitivnih stvari, s pomočjo katerih lahko lažje in bolje deluje. Balet je ples, zato
vsebuje vse te pozitivne stvari, ki imajo veliko vrednost. Ker pa pouk baleta vsebuje
tudi nekatere specifične zadeve, kot so urejenost, stroga disciplina, vztrajnost, točnost,
samoorganiziranost itd., menimo, da bi lahko imel balet kot izvenšolska dejavnost zelo
pozitiven vpliv na uspeh v šoli. V prejšnjem poglavju smo videli, da je bila narejena
raziskava, v kateri je bilo dokazano, da umetniške dejavnosti pozitivno vplivajo na
šolski uspeh. V tej raziskavi želimo pokazati razliko med učenci, ki obiskujejo pouk
baleta, in učenci, ki ne obiskujejo pouka baleta, v povezavi s šolskim uspehom v
osnovni in srednji šoli. Namen naše raziskave je bil potrditi ali ovreči naslednje
hipoteze:
H 1: Da imajo učenci baleta boljši šolski uspeh kot tisti, ki se s to dejavnostjo ne
ukvarjajo.
H 2: Balet pripomore k večji vztrajnosti pri šolskih obveznostih.
H 3: Balet pomaga pri razvoju ustvarjalnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih.
H 4: Balet pripomore k večji samozavesti na nastopih v šoli.
H 5: Balet pripomore k napredovanju pri samoorganizaciji.
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6.

METODOLOGIJA

6.1

Merski instrumenti in viri podatkov

V raziskavi sem uporabila metodo spraševanja z anketo oziroma anketiranje. Za merski
inštrument sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila na Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani (KGBL), in sicer v 3., 4., 5., in 6. razred nižje baletne šole ter
v 1. in 2. letnik srednje baletne šole. Vprašalnike sem razdelila še na Osnovni šoli
Bičevje v Ljubljani v 6., 7., 8, in 9. razred. Ankete sem razdelila tudi med naključne
srednješolce pred Dijaškim domom Ivana Cankarja v Ljubljani. Anketni vprašalnik sem
sestavila na podlagi lastnih izkušenj, ki sem jih dobila pri baletnem šolanju in na
podlagi izkušenj lastnega učenja baleta. Na podlagi teh izkušenj sem prepoznala, kako
je balet oblikoval mene, hkrati pa vsakodnevno spremljam, kako pouk baleta oblikuje
tudi druge. Anketni vprašalnik je zaprtega tipa, torej anonimen, in vsebuje osemnajst
vprašanj. Sestavljen je iz dveh splošnih vprašanj, ki mladostnike opredelijo po starosti,
prva tri vprašanja pa nam dajejo osnovne podatke o anketirancu in izvenšolski
dejavnosti, ki jo obiskuje. Od četrte do osemnajste točke so vprašanja, ki se
navezujejo na dejavnosti, ki jih mladostniki obiskujejo ali ne, in na same mladostnike
in njihov šolski uspeh. Vprašanja se nanašajo tudi na vztrajnost, ustvarjalnost,
samozavest in organiziranost. Raziskava je kvantitativne narave, saj sem prek številčnih
enakih odgovorov ugotavljala razliko med mladostniki, ki obiskujejo pouk baleta, in
mladostniki, ki ga ne.

6.2

Populacija

Populacija so bili učenci 3., 4., 5. in 6. razreda KGBL ter 1. in 2. letnika KBL oddelka
za balet v šolskem letu 2015/2016, učenci 6., 7., 8., in 9. razreda Osnovne šole Bičevje
v Ljubljani in naključni srednješolci, ki obiskujejo 1. ali 2. letnik srednje šole. Vseh
anketiranih respondentov je bilo 151. Od tega je bilo 82 anketiranih mladostnikov, ki ne
obiskujejo pouka baleta, in 69, ki obiskujejo pouk baleta na KGBL. Za anketiranje teh
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razredov mladostnikov sem se odločila zato, ker spadajo v isto starostno skupino in sem
tako lahko naredila primerjavo med njimi.

6.3

Zbiranje podatkov

Podatke sem zbrala tako, da sem se vnaprej dogovorila z ravnateljem KGBL in z
ravnateljico Osnovne šole Bičevje za dovoljenje anketiranja njihovih učencev. Ob
dogovorjenemu datumu sem ankete oddala v razrede. Učenci so reševali anketo v
povprečju največ petnajst minut. Naključni srednješolci v bližini Dijaškega doma Ivana
Cankarja so prav tako reševali anketo največ petnajst minut.

6.4

Obdelava podatkov

Podatke sem obdelala in analizirala kvantitativno tako, da sem podatke obračunala
ročno s preštevanjem in jih s pomočjo računalnika pretvorila v odstotke ter jih nato med
seboj primerjala.
Na podlagi rezultatov sem potrdila ali ovrgla hipotezo, ki sem jo poprej zastavila.
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7.

REZULTATI

Tabela 1: Struktura ankete glede na spol
Spol

Moški

Ženski

Učenci KGBL

6

63

Ostali mladostniki

35

47

Skupaj

41

110

V anketi je sodelovalo 151 anketirancev, od tega 41 moških in 110 žensk. Manjše
število moških se je pojavilo zato, ker je balet bolj priljubljen med dekleti.
Tabela 2: Struktura ankete glede na razred oziroma letnik, ki ga mladostniki obiskujejo.
Razred v osnovni ali

Učenci KGBL

Ostali mladostniki

6. razred OŠ

14

13

7. razred OŠ

12

20

8. razred OŠ

12

15

9. razred OŠ

14

14

Srednješolci 1. in 2. letnika

17

20

Skupaj

69

82

srednji šoli

Na anketo so odgovarjali mladostniki od 6. razreda osnovne šole do 2. letnika srednje
šole. Njihova starost se je gibala od 10 do 17 let.
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7.1

Balet in šolski uspeh20

Graf 1: Šolski uspeh mladostnikov, ki obiskujejo KGBL, oddelek za balet, in
mladostnikov, ki ne obiskujejo te dejavnosti
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KGBL srednješolci
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KGBL osnovnošolci

82,69

15,39

1,92

Osnovnošolci OŠ Bičevje

48,39

35,48

14,52

Srednješolci

1,61

Interpretacija grafa: Med anketiranimi srednješolci iz KGBL in drugimi srednješolci je
interpretacija različna, saj je več odličnjakov prav med tistimi, ki se ukvarjajo z
baletom. Tudi pri osnovnošolcih lahko vidimo, da imajo veliko boljši uspeh tisti, ki
obiskujejo KGBL, torej balet, kot pa tisti, ki pouka baleta ne obiskujejo.

20

Anketni vprašalnik: vpr. št. 4.
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7.2

Vztrajnost21

7.2.1 Vztrajnost pri osnovnošolcih in srednješolcih v šoli22
Graf 2: Vztrajnost v šoli pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 6.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 6. r.
85,71

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

92,31

14,29

7,69

a) se tako dolgo učim in
b) se nekaj časa učim, vendar
c) hitro se sprijaznim z
vztrajam, dokler ne dosežem če ne dobim zaželene ocene,
dodeljeno oceno in se ne
zaželene ocene
se sprijaznim z dodeljeno
obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a

Graf prikazuje, da so večjo vztrajnost v šoli pokazali osnovnošolci OŠ Bičevje, ki se ne
ukvarjajo z baletom, čeprav so sama odstopanja, kot vidimo z grafa, zelo majhna. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet na KGBL, jih je dvanajst
obkrožilo odgovor a in dva odgovor b. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k
pouku baleta, jih je dvanajst obkrožilo odgovor a in eden odgovor b.

21

Anketni vprašalnik: vpr. št. 5., 9., 13.

22

Anketni vprašalnik: vpr. št. 5: Kadar dobim v šoli nezaželeno oceno in želim to popraviti in dobiti

zaželeno.
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Graf 3: Vztrajnost v šoli pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 7.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 7. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

75
55
45
25

a) se tako dolgo učim in
b) se nekaj časa učim, vendar
c) hitro se sprijaznim z
vztrajam, dokler ne dosežem če ne dobim zaželene ocene,
dodeljeno oceno in se ne
zaželene ocene
se sprijaznim z dodeljeno obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a

Osnovnošolci, ki obiskujejo 7. razred OŠ in KGBL so bolj vztrajni v šoli kot
osnovnošolci iz OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo pouka baleta. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet na KGBL, jih je devet obkrožilo odgovor
a in trije odgovor b. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je
devet obkrožilo odgovor a in enajst odgovor b.
Graf 4: Vztrajnost v šoli pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 8.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 8. r.
66,67

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

66,67
33,33

26,67
6,66

a) se tako dolgo učim in
b) se nekaj časa učim, vendar
c) hitro se sprijaznim z
vztrajam, dokler ne dosežem če ne dobim zaželene ocene,
dodeljeno oceno in se ne
zaželene ocene
se sprijaznim z dodeljeno obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a

Pri osnovnošolcih 8. razreda, ki obiskujejo KGBL, in 8. razreda OŠ Bičevje ni velike
razlike v rezultatih o vztrajnosti v šoli. Vidimo pa, da je 6,66 odstotka osmega razreda
OŠ Bičevje obkrožilo odgovor c. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek
za balet na KGBL, jih je osem obkrožilo odgovor a in štirje odgovor b. Od petnajstih
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osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je deset obkrožilo odgovor a, štirje
odgovor b in eden odgovor c.
Graf 5: Vztrajnost v šoli pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 9.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 9. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

78,57

57,14

28,57
21,43
14,29

a) se tako dolgo učim in
b) se nekaj časa učim, vendar
c) hitro se sprijaznim z
vztrajam, dokler ne dosežem če ne dobim zaželene ocene,
dodeljeno oceno in se ne
zaželene ocene
se sprijaznim z dodeljeno obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a

Iz grafa je razvidno, da so v šoli bolj vztrajni osnovnošolci 9. razreda, ki obiskujejo
oddelek za balet na KGBL kot osnovnošolci OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo pouka baleta.
Zanimivo je, da se nihče od osnovnošolcev 9. razreda, ki obiskujejo KGBL, ni odločil
za odgovor c, medtem ko so ga osnovnošolci 9. razreda OŠ Bičevje obkrožili. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet na KGBL, jih je enajst
obkrožilo odgovor a in trije odgovor b. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k
pouku baleta, pa jih je osem obkrožilo odgovor a, štirje odgovor b in dva odgovor c.
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Graf 6: Vztrajnost v šoli pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih,
ki ne obiskujejo KGBL
KGBL srednješolci

Srednješolci

70,59

45
40

17,65
11,76

15

a) se tako dolgo učim in
b) se nekaj časa učim, vendar
c) hitro se sprijaznim z
vztrajam, dokler ne dosežem če ne dobim zaželene ocene,
dodeljeno oceno in se ne
zaželene ocene
se sprijaznim z dodeljeno obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a

Iz odgovorov na vprašanja o vztrajnosti v šoli pri anketirancih iz KGBL in ostalimi
srednješolci je razvidno, da so učenci KGBL bolj vztrajni od ostalih srednješolcev v
šoli. Nekaj več jih je tudi nevztrajnih na šolskem področju. Od sedemnajstih anketiranih
srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je dvanajst obkrožilo odgovor a, dva sta
obkrožila odgovor b in trije so obkrožili odgovor c. Od dvajsetih anketiranih
srednješolcev pa jih je devet obkrožilo odgovor a, osem b in trije c.
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7.2.2 Vztrajnost na splošno pri osnovnošolcih in srednješolcih23
Graf 7: Vztrajnost na splošno pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 6. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

92,86 92,31

7,14

7,69

a) vadim, dokler je ne b) vztrajam nekaj
c) preneham s to
osvojim
časa, vendar, ko se
dejavnostjo ali jo
naveličam, preneham zamenjam z drugo
s to dejavnostjo ali jo
zamenjam z drugo

Iz grafa vidimo, da so pri vprašanju o vztrajnosti na splošno odstopanja med učenci 6.
razreda, ki obiskujejo KGBL, in učenci 6. razreda OŠ Bičevje, ki se ne ukvarjajo z
baletom, zelo majhna. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih
je trinajst obkrožilo odgovor a in eden odgovor b. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo k pouku baleta, pa jih je dvanajst obkrožilo odgovor a in eden b.

23

Anketni vprašalnik: vpr. št. 9: Kadar mi neka stvar ne gre najbolje.
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Graf 8: Vztrajnost na splošno pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 7. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

91,67 95

8,33

5

a) vadim, dokler b) vztrajam nekaj c) preneham s to
je ne osvojim
časa, vendar, ko dejavnostjo ali jo
se naveličam,
zamenjam z
preneham s to
drugo
dejavnostjo ali jo
zamenjam z
drugo

Pri sedmošolcih so pokazali večjo vztrajnost na splošno tisti, ki se ne ukvarjajo z
baletom. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je enajst
obkrožilo odgovor a in eden odgovor b. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo k
pouku baleta, pa jih je devetnajst obkrožilo odgovor a in eden b.
Graf 9: Vztrajnost na splošno pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 8. r.
66,67

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

66,67
33,33

a) vadim, dokler je ne
osvojim

33,33

b) vztrajam nekaj časa,
c) preneham s to dejavnostjo
vendar, ko se naveličam,
ali jo zamenjam z drugo
preneham s to dejavnostjo ali
jo zamenjam z drugo

Iz grafa je razvidno, da pri osmošolcih, ki obiskujejo pouk baleta, in tudi tistih, ki ga ne,
ni odstopanj pri vztrajnosti na splošno, saj jih je od dvanajstih, ki obiskujejo oddelek za
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balet, osem obkrožilo odgovor a in štirje odgovor b. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo k pouku baleta, jih je deset obkrožilo a in pet b.
Graf 10: Vztrajnost na splošno pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 9. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

85,71

64,29

28,57
14,29
7,14

a) vadim, dokler je ne
osvojim

b) vztrajam nekaj časa,
c) preneham s to dejavnostjo
vendar, ko se naveličam,
ali jo zamenjam z drugo
preneham s to dejavnostjo ali
jo zamenjam z drugo

Iz grafa pri devetošolcih, ki obiskujejo pouk baleta, in tistih, ki ga ne, je vidno večje
odstopanje, saj tisti, ki obiskujejo oddelek za balet, kažejo večjo vztrajnost na splošno
kot tisti, ki ga ne. Prav tako je zanimivo, da noben od udeležencev, ki se ukvarjajo z
baletom, ni podal odgovora, da, ko mu dejavnost ne uspeva, z njo preneha ali jo
zamenja z drugo. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
dvanajst obkrožilo odgovor a in dva odgovor b. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo k pouku baleta, pa jih je devet obkrožilo odgovor a, štirje b in eden c.
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Graf 11: Vztrajnost na splošno pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih
srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL srednješolci

Srednješolci

94,12

50
45

5,88

a) vadim, dokler je ne
osvojim

5

b) vztrajam nekaj časa,
vendar, ko se naveličam,
preneham s to dejavnostjo
ali jo zamenjam z drugo

c) preneham s to
dejavnostjo ali jo
zamenjam z drugo

Pri srednješolcih vidimo, da so veliko bolj vztrajni tisti, ki se ukvarjajo z baletom.
Odstopanja so kar velika, zanimivo pa je tudi, da nihče od srednješolcev, ki se ukvarja z
baletom, ni podal odgovora, da z dejavnostjo, ki mu ne uspeva, preneha ali jo zamenja z
drugo. Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je šestnajst
obkrožilo odgovor a in eden odgovor b. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne obiskujejo ur
baleta, pa jih je devet obkrožilo odgovor a, deset b in eden c.
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7.2.3 Vztrajnost pri stvareh, ki osnovnošolcem in srednješolcem veliko
pomenijo24
Graf 12: Vztrajnost pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 6.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo
KGBL osnovnošolci 6. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

92,86
76,92

23,08
7,14
a) sem pripravljen/a b) sem pripravljen/a
tudi kdaj pa kdaj
nekaj narediti,
potrpeti in vložiti vendar ne bi vložil/a
veliko časa v to
veliko časa v to

c) nisem
pripravljen/a
narediti nič

d) ne obiskujem
nobene takšne
dejavnosti

Iz grafa je razvidno, da so bolj vztrajni pri stvareh, ki jim veliko pomenijo, tisti, ki se
ukvarjajo z baletom. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
trinajst obkrožilo odgovor a in eden odgovor b. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo k pouku baleta, pa jih je deset obkrožilo odgovor a in trije b.

24

Anketni vprašalnik: vpr. št. 13: Za stvari, ki mi veliko pomenijo in bi jih rad/a osvojil/a ali pri njih

izboljšal/a svoje rezultate (šport, ples, druge dejavnosti):
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Graf 13: Vztrajnost pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 7.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo
KGBL osnovnošolci 7. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

100

70

20
10
a) sem
b) sem
pripravljen/a tudi pripravljen/a
kdaj pa kdaj
nekaj narediti,
potrpeti in vložiti
vendar ne bi
veliko časa v to vložil/a veliko časa
v to

c) nisem
pripravljen/a
narediti nič

d) ne obiskujem
nobene takšne
dejavnosti

Pri sedmošolcih se prav tako vidijo odstopanja med tistimi, ki obiskujejo pouk baleta, in
tistimi, ki ga ne. Večjo vztrajnost za stvari, ki jim veliko pomenijo, kažejo tisti, ki
hodijo k pouku baleta. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih
je dvanajst obkrožilo odgovor a. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki se z baletom ne
ukvarjajo, pa jih je štirinajst obkrožilo odgovor a, štirje b in dva d.
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Graf 14: Vztrajnost pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 8.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo
KGBL osnovnošolci 8. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

86,67
83,33
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13,33
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d) ne
pripravljen/a pripravljen/a pripravljen/a obiskujem
tudi kdaj pa nekaj narediti, narediti nič nobene takšne
kdaj potrpeti vendar ne bi
dejavnosti
in vložiti
vložil/a veliko
veliko časa v to časa v to

Iz grafa je razvidno, da odstopanja niso velika, prikazujejo pa, da so med osmošolci bolj
vztrajni pri stvareh, ki jim veliko pomenijo, tisti, ki se ne ukvarjajo z baletom. Od
dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je deset obkrožilo odgovor
a in dva odgovor b. Od petnajstih osnovnošolcev, ki se z baletom ne ukvarjajo, pa jih je
trinajst obkrožilo odgovor a in dva b.
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Graf 15: Vztrajnost pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 9.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo
KGBL osnovnošolci 9. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.
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c) nisem
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Med devetošolci so odstopanja pri vztrajnosti za stvari, ki jim veliko pomenijo,
nekoliko večja. Bolj so vztrajni tisti, ki se ukvarjajo z baletom. Zanimivo je tudi to, da
jih je kar nekaj, ki ne obiskujejo ur baleta oziroma se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki jim
bi veliko pomenila, in bi radi izboljšali svoje rezultate. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo oddelek za balet, jih je štirinajst obkrožilo odgovor a. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je deset obkrožilo a, dva b in dva d.
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Graf 16: Vztrajnost pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih, ki
ne obiskujejo KGBL, pri stvareh, ki jim veliko pomenijo
KGBL srednješolci

Srednješolci
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Iz grafa so tudi tukaj razvidna odstopanja med srednješolci, ki obiskujejo pouk baleta, in
srednješolci, ki ga ne. Pri stvareh, ki jim veliko pomenijo, so veliko bolj vztrajni
srednješolci, ki obiskujejo oddelek za balet. Od sedemnajstih srednješolcev, ki
obiskujejo KGBL, jih je sedemnajst obkrožilo odgovor a. Od dvajsetih srednješolcev,
ki se z baletom ne ukvarjajo, pa jih je petnajst obkrožilo odgovor a, štirje b in eden d.
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7.3

Ustvarjalnost25

7.3.1 Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, ki mladostnikom omogočajo
ustvarjalno razmišljanje26
Graf 17: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne
obiskujejo KGBL
d) takih predmetov nimamo v šoli
c) noben šolski predmet mi ni všeč

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

b) ne

KGBL osnovnošolci 6. r.

a) da
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Graf nam prikazuje, da so bolj naklonjeni ustvarjalnim predmetom šestošolci, ki se ne
ukvarjajo z baletom. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
dvanajst obkrožilo odgovor a, eden b in eden c. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo k pouku baleta, jih je prav tako dvanajst obkrožilo odgovor A, eden pa odgovor
B.

25

Anketni vprašalnik: vpr. št. 6., 10., 14., 16., 18.

26

Anketni vprašalnik: vpr. št. 6: Rad/a imam predmete, kjer samostojno razmišljam in je možnih več

pravilnih odgovorov.
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Graf 18: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne
obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

d) takih predmetov nimamo v šoli
c) noben šolski predmet mi ni všeč

KGBL osnovnošolci 7. r.
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Pri sedmošolcih vidimo, da so ustvarjalni predmeti v šoli bolj všeč tistim, ki obiskujejo
oddelek za balet. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je dvanajst
obkrožilo odgovor a. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je
šestnajst obkrožilo odgovor a, trije b in eden c.
Graf 19: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne
obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.
KGBL osnovnošolci 8. r.
d) takih predmetov nimamo…
c) noben šolski predmet mi…
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a) da
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Pri osmošolcih vidimo razliko s prejšnjimi grafi, saj je kar nekaj mladostnikov, ki
obiskujejo pouk baleta, podalo odgovor, da jim noben šolski predmet ni všeč. Tako je
pri osmošolcih, ki ne obiskujejo pouka baleta, razvidno večje zanimanje za predmete v
šoli, kjer so učenci lahko ustvarjalni. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo
oddelek za balet, jih je šest obkrožilo odgovor a, eden odgovor b in pet odgovor c. Od
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petnajstih osnovnošolcev, ki se ne ukvarjajo z baletom, pa jih je trinajst obkrožilo
odgovor a in dva b.
Graf 20: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne
obiskujejo KGBL
d) takih predmetov…
c) noben šolski…

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

b) ne
KGBL osnovnošolci 9. r.

a) da
0

20

40

60

80

100

Graf nam prikazuje, da ni večjih odstopanj med devetošolci, ki se ukvarjajo z baletom,
in devetošolci, ki se z njim ne ukvarjajo. Zanimivo je, da tisti, ki obiskujejo pouk baleta,
menijo, da ustvarjalnih predmetov v šoli ni. Prav tako je zanimivo, da je manjšina, ki se
ne ukvarja z baletom, odgovorila, da ni zainteresirana za ustvarjalne predmete v šoli. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je trinajst obkrožilo
odgovor a in eden odgovor d. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku
baleta, pa jih je trinajst obkrožilo odgovor a in eden b.
Graf 21: Ustvarjalnost pri šolskih predmetih, kjer so mladostniki lahko ustvarjalni, pri
srednješolcih, k obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
d) takih predmetov nimamo v
šoli
c) noben šolski predmet mi ni
všeč

Srednješolci

b) ne

KGBL srednješolci

a) da
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Graf nam prikazuje, da imajo ustvarjalne predmete v šoli raje srednješolci, ki obiskujejo
oddelek za balet, kakor srednješolci, ki ga ne obiskujejo. Zanimivo je tudi, da manjšina
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srednješolcev, ki hodi na balet, misli, da takih predmetov v šoli ni. Od sedemnajstih
srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je petnajst obkrožilo odgovor a, eden b in eden
d. Od dvajsetih srednješolcev, ki se z baletom ne ukvarjajo, pa jih je šestnajst obkrožilo
odgovor a in štirje odgovor b.

7.3.2 Ustvarjalnost v povezavi z nepredvidljivo situacijo27
Graf 22: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 6. razreda OŠ,
ki obiskujejo KGBL, in učenci 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
c) se ne znajdem

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.
KGBL osnovnošolci 6. r.

b) se znajdem, vendar s težavo
a) se hitro znajdem
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Iz grafa vidimo, da se v novi nepredvidljivi situaciji hitreje znajdejo tisti, ki obiskujejo
oddelek za balet, in s tem kažejo na večjo ustvarjalnost. Od štirinajstih osnovnošolcev,
ki obiskujejo KGBL, jih je deset obkrožilo odgovor a in štirje odgovor b. Od
trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je sedem obkrožilo a in
šest b.
Graf 23: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 7. razreda OŠ,
ki obiskujejo KGBL, in učenci 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

c) se ne znajdem

KGBL osnovnošolci 7. r.
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Pri sedmošolcih tudi vidimo, da se hitro znajdejo v nepredvidljivi situaciji tisti, ki
obiskujejo pouk baleta, in s tem kažejo na večjo ustvarjalnost. Od dvanajstih
27

Anketni vprašalnik: vpr. št. 10: V novi nepredvidljivi situaciji
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osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je deset obkrožilo odgovor a in dva
odgovor b. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je enajst
obkrožilo a in devet b.
Graf 24: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 8. razreda OŠ,
ki obiskujejo KGBL, in učenci 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
c) se ne znajdem

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

b) se znajdem, vendar s…
a) se hitro znajdem

KGBL osnovnošolci 8. r.
0

20

40

60

80

Pri grafu 24 zaznamo odstopanje pri tem, da se osnovnošolci, ki ne hodijo na balet,
hitreje znajdejo v nepredvidljivi situaciji in so tako lahko bolj ustvarjalni. Nihče od
osmošolcev ni odgovoril, da se v novi nepredvidljivi situaciji ne znajde. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je sedem obkrožilo odgovor a in pet
odgovor b. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je deset
obkrožilo a in pet b.
Graf 25: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med učenci 9. razreda OŠ,
ki obiskujejo KGBL, in učenci 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
c) se ne znajdem
Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

b) se znajdem, vendar s
težavo

KGBL osnovnošolci 9. r.

a) se hitro znajdem
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Graf nam prikazuje veliko odstopanje med devetošolci, ki obiskujejo oddelek za balet,
in devetošolci, ki se z baletom ne ukvarjajo. Devetošolci, ki obiskujejo balet, se hitreje
znajdejo v nepredvidljivi situaciji in s tem kažejo večjo ustvarjalnost. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je enajst obkrožilo odgovor a in trije odgovor
b. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je šest obkrožilo a
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in osem b.
Graf 26: Primerjava ustvarjalnosti pri nepredvidljivi situaciji med srednješolci, ki
obiskujejo KGBL, in ostalimi srednješolci, ki ne obiskujejo KGBL
c) se ne znajdem
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b) se znajdem, vendar s težavo
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Med srednješolci, ki obiskujejo pouk baleta, in srednješolci, ki ga ne, vidimo veliko
odstopanje. Srednješolci, ki obiskujejo oddelek za balet, se večinoma hitro znajdejo v
nepredvidljivi situaciji, medtem ko se ostali znajdejo, vendar s težavo. Samo manjši del
ostalih srednješolcev je podal tudi odgovor, da se v nepredvidljivi situaciji ne znajdejo.
Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je dvanajst obkrožilo odgovor
a in pet b. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je šest
obkrožilo odgovor a, trinajst b in eden c.

7.3.3 Ustvarjalnost pri skupinskem delu28
Legenda grafov od 27 do 31.29

28

Anketni vprašalnik: vpr. št. 14: Kadar delamo s sošolci skupaj raziskovalno delo oziroma skupinsko

nalogo, ki me zanima.
29

A – Imam veliko idej in sem iznajdljiv/a, povežem stvari, predlagam več možnosti, kako bi to

raziskavo izvedli; B – Po navadi nimam veliko idej, zato poskusim prispevati k temu tako, da preberem
kakšno knjigo; C – Podam kakšno idejo, nato le poslušam, saj ne vem, kako bi svojo idejo uresničil/a; D –
nikoli se še nisem znašel/a v tej situaciji.
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Graf 27: Primerjava v ustvarjalnosti pri skupinskem delu med učenci 6. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d)
c)

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.
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Iz grafa vidimo, da ni večjih odstopanj. Največ šestošolcev, ki hodijo k pouku baleta, in
tudi tistih, ki ne hodijo, je odgovorilo, da imajo pri skupinskih nalogah v šoli veliko idej
in da so iznajdljivi. Nekaj šestošolcev, ki se ukvarjajo z baletom, in tudi tistih, ki se ne,
je odgovorilo, da nimajo veliko idej, nekaj pa jih je odgovorilo, da svojih idej ne znajo
uresničiti. Nihče pa ni podal odgovora, da še ni sodeloval pri skupinskem delu v šoli.
Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je deset obkrožilo
odgovor a, dva b in dva c. Od trinajstih osnovnošolcev, ki se z baletom ne ukvarjajo, pa
jih je devet izbralo odgovor a, dva b in dva c.
Graf 28: Primerjava v ustvarjalnosti pri skupinskem delu med učenci 7. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d)
c)

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

b)
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Iz grafa vidimo, da ni večjih odstopanj, čeprav nekoliko večjo ustvarjalnost pri
skupinskem delu kažejo sedmošolci OŠ Bičevje, s tem, da so nekateri med njimi tudi
odgovorili, da svojih idej ne znajo uresničiti. Iz grafa tudi vidimo, da so le sedmošolci
OŠ Bičevje izbrali odgovor, da še niso sodelovali pri skupinskem delu. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je osem obkrožilo odgovor a, trije b
in eden c. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, jih je štirinajst
obkrožilo odgovor a, dva b, trije c in eden d.
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Graf 29: Primerjava v ustvarjalnosti pri skupinskem delu med učenci 8. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d)
c)

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

b)
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Iz grafa vidimo, da je največ ustvarjalnih pri skupinskem delu osmošolcev, ki
obiskujejo pouk baleta, saj zelo izstopajo od osmošolcev, ki ur baleta ne obiskujejo.
Zanimivo je tudi to, da je veliko osnovnošolcev OŠ Bičevje podalo odgovor, da pri
skupinskem delu nimajo idej ali pa da svojih idej ne znajo uresničiti. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je deset obkrožilo odgovor a, eden b
in eden c. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo k pouku baleta, pa jih je osem
obkrožilo a, štirje b in trije c.
Graf 30: Primerjava v ustvarjalnosti pri skupinskem delu med učenci 9. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d)
c)
b)
a)

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.
KGBL osnovnošolci 9. r.
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Kot pri osmošolcih je tudi pri devetošolcih razvidno, da je največ ustvarjalnih pri
skupinskem delu devetošolcev, ki obiskujejo pouk baleta, saj odstopajo od tistih, ki ga
ne. Samo devetošolci, ki obiskujejo ure baleta, so podali tudi odgovor, da imajo ideje,
vendar jih ne znajo uresničiti. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za
balet, jih je devet obkrožilo odgovor a, eden b, dva c in dva d. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je osem obkrožilo odgovor a, trije b in trije
d.
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Graf 31: Primerjava v ustvarjalnosti pri skupinskem delu med srednješolci, ki
obiskujejo KGBL, in ostalimi srednješolci, ki ne obiskujejo KGBL
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Iz grafa vidimo, da je med srednješolci KGBL več ustvarjalnih pri skupinskem delu
kakor med ostalimi srednješolci. Zanimivo je, da so samo ostali srednješolci odgovorili,
da nimajo idej, zato raje preberejo kakšno knjigo in s tem prispevajo k skupinskemu
delu. Iz grafa je tudi razvidno, da so vsi anketiranci že sodelovali pri skupinskem delu v
šoli. Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je 15 obkrožilo odgovor a
in dva odgovor c. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je enajst
obkrožilo a, trije b in šest c.

7.3.4 Ustvarjalnost v prostem času30
Graf 32: Ustvarjalnost v prostem času pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL,
in učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d) nikoli
c) skoraj nikoli

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.
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Graf nam prikazuje, da so v prostem času pogosteje ustvarjalni šestošolci, ki obiskujejo
oddelek za balet. Iz grafa je tudi razvidno, da so samo šestošolci, ki ne obiskujejo ur
baleta, odgovorili, da v prostem času nikoli ne ustvarjajo. Od štirinajstih osnovnošolcev,
ki obiskujejo KGBL, jih je šest obkrožilo odgovor a, šest b in dva c. Od trinajstih
30

Anketni vprašalnik: vpr. št. 16: V prostem času rad/a ustvarjam (rišem, pišem zgodbe, oblikujem stvari

iz različnih materialov, si izmišljujem nove plesne gibe …).
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osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa sta dva obkrožila odgovor a, sedem b, trije c in
eden odgovor d.
Graf 33: Ustvarjalnost v prostem času pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL,
in učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d) nikoli
c) skoraj nikoli
b) pogosto
a) vedno
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Pri sedmošolcih vidimo, da so tisti, ki se ukvarjajo z baletom, v prostem času
ustvarjalno večkrat aktivni kot tisti, ki se z baletom ne ukvarjajo. Iz grafa tudi vidimo,
da le šestošolci iz OŠ Bičevje v prostem času skoraj nikoli niso ustvarjalni . Od
dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je pet obkrožilo odgovor a
in sedem b. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je prav tako pet
obkrožilo odgovor a, devet b, trije c in trije odgovor D.
Graf 34: Ustvarjalnost v prostem času pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL,
in učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d) nikoli
c) skoraj nikoli

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

b) pogosto

KGBL osnovnošolci 8. r.
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Pri osmošolcih je prav tako razvidno, da so v večini večkrat ustvarjalni v prostem času
tisti, ki obiskujejo oddelek za balet. Zanimivo je, da so tudi tukaj odgovor, da v prostem
času skoraj nikoli niso ustvarjalni, izbrali le osmošolci OŠ Bičevje. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je osem obkrožilo odgovor a in štirje b. Od
petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa so štirje obkrožili odgovor a, šest b
in pet c.
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Graf 35: Ustvarjalnost v prostem času pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL,
in učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
d) nikoli
c) skoraj nikoli
b) pogosto
a) vedno

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.
KGBL osnovnošolci 9. r.
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Iz grafa je razvidno, da so devetošolci, ki obiskujejo oddelek za balet, večkrat
ustvarjalni v svojem prostem času kot devetošolci iz OŠ Bičevje, ki pouka baleta ne
obiskujejo. Iz grafa tudi vidimo, da je veliko več devetošolcev, ki se z baletom ne
ukvarjajo, odgovorilo, da v prostem času skoraj nikoli niso ustvarjalni. Zanimivo je, da
nihče od anketirancev ni odgovoril, da v prostem času nikoli ne ustvarja. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, so štirje obkrožili odgovor a, devet b in eden c. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na ure baleta, pa sta dva obkrožila odgovor a,
šest b in šest odgovor c.
Graf 36: Ustvarjalnost v prostem času pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih
srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
d) nikoli
c) skoraj nikoli
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Pri srednješolcih vidimo, da so večkrat v prostem času ustvarjalni prav tako tisti, ki
obiskujejo oddelek za balet. Zanimivo je tudi, da so samo ostali srednješolci odgovorili,
da v prostem času nikoli niso ustvarjalni. Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo
KGBL, so štirje obkrožili odgovor a, deset odgovor b in trije c. Od dvajsetih
srednješolcev, ki ne hodijo na balet, pa sta dva obkrožila odgovor a, dvanajst b, štirje c
in dva d.
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7.3.5 Odnos mladostnikov do ustvarjalnih predmetov v šoli31
Graf 37: Primerjava med učenci 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 6.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, v odnosu do ustvarjalnih predmetov v šoli
d) takih predmetov v…
c) noben šolski predmet…

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

b) ne

KGBL osnovnošolci 6. r.

a) da
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Iz grafa vidimo, da imajo osmošolci OŠ Bičevje v majhnem odstopanju raje ustvarjalne
predmete v šoli kot osmošolci KGBL, ki se ukvarjajo z baletom. Zanimivo je, da nihče
od anketiranih ni odgovoril, da jim noben od šolskih predmetov ni všeč, prav tako pa
niso podali odgovora, da takih predmetov nimajo v šoli. Od štirinajstih osnovnošolcev,
ki obiskujejo oddelek za balet, jih je trinajst obkrožilo odgovor a in eden b. Od
trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, so vsi obkrožili a.
Graf 38: Primerjava med učenci 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 7.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, v odnosu do ustvarjalnih predmetov v šoli
d) takih predmetov v šoli
nimamo
c) noben šolski predmet
mi ni všeč

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.
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KGBL osnovnošolci 7. r.
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Iz grafa so razvidna večja odstopanja, saj so vsi sedmošolci, ki se ukvarjajo z baletom,
odgovorili, da imajo radi ustvarjalne predmete v šoli, medtem ko je kar nekaj
sedmošolcev iz OŠ Bičevje odgovorilo, da jih ne marajo. Zanimivo je, da nihče od
31

Anketni vprašalnik: vpr. št. 18: Rad/a imam predmete, kjer sem lahko ustvarjalen/a.
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anketiranih ni odgovoril, da jim noben šolski predmet ni všeč, prav tako pa niso podali
odgovora, da takih predmetov nimajo v šoli. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo oddelek za balet, jih je dvanajst obkrožilo odgovor a. Od dvajsetih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je šestnajst obkrožilo a in štirje b.
Graf 39: Primerjava med učenci 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 8.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, v odnosu do ustvarjalnih predmetov v šoli
d) takih predmetov v šoli
nimamo
c) noben šolski predmet
mi ni všeč
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KGBL osnovnošolci 8. r.

b) ne

a) da
0

20

40

60

80

100

Iz grafa vidimo, da je več osmošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, odgovorilo, da
imajo radi predmete v šoli, pri katerih so lahko ustvarjalni, v primerjavi z osmošolci iz
OŠ Bičevje, čeprav so odstopanja zelo majhna. Zanimivo je, da so samo osmošolci iz
OŠ Bičevje podali odgovor, da ne marajo predmetov, pri katerih lahko ustvarjajo. Iz
grafa tudi vidimo, da nihče od anketiranih ni odgovoril, da takih predmetov nimajo v
šoli. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je enajst obkrožilo
odgovor a in eden c. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je trinajst
obkrožilo odgovor a, eden b in eden c.

77

Graf 40: Primerjava med učenci 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 9.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, v odnosu do ustvarjalnih predmetov v šoli
d) takih predmetov v šoli
nimamo
c) noben šolski predmet
mi ni všeč

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.
KGBL osnovnošolci 9. r.
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Pri devetošolcih vidimo, da imajo raje predmete, kjer so lahko ustvarjalni, tisti, ki
obiskujejo oddelek za balet. Zanimivo je, da nihče od anketiranih ni odgovoril, da jim
noben šolski predmet ni všeč in prav tako niso izbrali odgovora, da takih predmetov v
šoli nimajo. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je trinajst obkrožilo
odgovor a in eden b. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je
dvanajst obkrožilo a in dva b.
Graf 41: Primerjava med srednješolci, ki obiskujejo KGBL, in ostalimi srednješolci, ki
ne obiskujejo KGBL, v odnosu do ustvarjalnih predmetov v šoli
d) takih predmetov v šoli…
c) noben šolski predmet…

Srednješolci

b) ne

KGBL srednješolci

a) da
0

20

40

60

80 100 120

Pri srednješolcih vidimo, da imajo raje ustvarjalne predmete v šoli tisti, ki obiskujejo
oddelek za balet, saj so vsi odgovorili z odgovorom da. Kar nekaj je ostalih
srednješolcev, ki so odgovorili, da ne marajo ustvarjalnih predmetov v šoli. Nihče od
anketiranih ni odgovoril, da jim noben šolski predmeti ni všeč in prav tako niso izbrali
odgovora, da takih predmetov v šoli nimajo. Od sedemnajstih srednješolcev, ki
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obiskujejo oddelek za balet, jih je sedemnajst obkrožilo odgovor a. Od dvajsetih
srednješolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je štirinajst obkrožilo a in šest b.

Samozavest mladostnikov pri nastopih32

7.4

7.4.1 Samozavest mladostnikov pri govornih nastopih33
Legenda grafov od 42 do 46.34
Graf 42: Primerjava samozavesti mladostnikov pri govornih nastopih med učenci 6.
razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo
KGBL
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Pri šestošolcih iz OŠ Bičevje vidimo, da večini govorni nastop ne predstavlja večjih
težav. Razvidno je tudi, da so samo šestošolci, ki obiskujejo oddelek za balet, odgovorili
v manjšini, da imajo veliko tremo in da ne želijo nastopati. Od štirinajstih
32

Anketni vprašalnik: vpr. št. 7., 11., 15.

33

Anketni vprašalnik: vpr. št. 7: Kadar me čaka govorni nastop (recitiranje pesmi, recitiranje besedila,

predstavitev referata …)
34

A – imam tako tremo, da ga na hitro in slabo izvedem; B – imam veliko tremo, zato sploh ne maram

nastopati; C – govorni nastopi mi ne predstavljajo večjih težav, občasno imam tremo, vendar se soočim z
njo.
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osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, je eden obkrožil odgovor a, eden b, dvanajst pa jih
je obkrožilo c. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, je eden obkrožil a in
dvanajst jih je obkrožilo c.
Graf 43: Primerjava samozavesti mladostnikov pri govornih nastopih med učenci 7.
razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo
KGBL
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Graf nam prikazuje, da so vsi sedmošolci, ki hodijo na balet, odgovorili, da jim govorni
nastopi ne predstavljajo večjih težav, medtem ko je delež sedmošolcev iz OŠ Bičevje, ki
so podali isti odgovor, malo manjši. Samo sedmošolci iz OŠ Bičevje so odgovorili tudi,
da imajo tremo, zato govorni nastop slabo izvedejo, in prav tako tudi, da ne marajo
nastopati. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je dvanajst
obkrožilo odgovor c. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, je eden
obkrožil odgovor a, dva sta obkrožila b in sedemnajst c.
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Graf 44: Primerjava samozavesti mladostnikov pri govornih nastopih med učenci 8.
razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo
KGBL
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Iz grafa vidimo, da imajo najmanj težav z govornim nastopom in tremo osmošolci, ki
obiskujejo oddelek za balet. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, je eden
obkrožil odgovor a, eden b, deset pa jih je obkrožilo c. Od petnajstih osnovnošolcev, ki
ne hodijo na balet, je eden obkrožil a, trije b in enajst jih je obkrožilo odgovor c.
Graf 45: Primerjava samozavesti mladostnikov pri govornih nastopih med učenci 9.
razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo
KGBL
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Iz grafa vidimo, da imajo najmanj težav z govornim nastopom in tremo devetošolci, ki
obiskujejo oddelek za balet. Graf nam tudi prikazuje, da je odstotkovno več
devetošolcev iz OŠ Bičevje, ki zaradi prevelike treme ne marajo nastopati. Od
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štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, je eden obkrožil odgovor a, eden b,
dvanajst pa c. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, sta dva obkrožila
odgovor a, trije b in devet jih je obkrožilo c.
Graf 46: Primerjava samozavesti mladostnikov pri govornih nastopih med srednješolci,
ki obiskujejo KGBL, in ostalimi srednješolci, ki ne obiskujejo KGBL
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Pri srednješolcih je vidna večja razlika med tistimi, ki obiskujejo KGBL, in ostalimi.
Večini srednješolcev, ki se ukvarjajo z baletom, govorni nastopi ne predstavljajo večjih
težav in ob njih nimajo treme. Iz grafa lahko vidimo, da sta v večji meri prisotna odpor
do govornih nastopov in velika trema pri ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo pouka
baleta. Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, je eden obkrožil
odgovor a, eden b in petnajst c. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo na balet, je
eden obkrožil a, sedem b, dvanajst pa jih je obkrožilo odgovor c.
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7.4.2 Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom35
Graf 47: Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom pri učencih 6. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 6. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.
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Graf nam prikazuje, da šestošolci, ki obiskujejo oddelek za balet, v povprečju raje
nastopajo pred občinstvom v šoli kakor šestošolci iz OŠ Bičevje. Manjšina šestošolcev,
ki obiskujejo KGBL, je ogovorila tudi, da še niso nastopali pred občinstvom v šoli in da
si tega ne želijo. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
trinajst obkrožilo odgovor a in eden odgovor d. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne
hodijo na balet, jih je deset obkrožilo odgovor a, eden b in dva c.

35

Anketni vprašalnik: vpr. št. 11: Na kulturnih nastopih v šoli, kjer lahko sodelujem kot voditelj/ica,

pevec/ka, plesalec/ka, igralec/ka.
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Graf 48: Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom pri učencih 7. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 7. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.
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Pri sedmošolcih vidimo močno odstopanje med tistimi, ki obiskujejo oddelek za balet,
in tistimi iz OŠ Bičevje, ki ga ne. Osnovnošolci, ki obiskujejo KGBL, so večinoma
odgovorili, da radi nastopajo v šoli pred občinstvom. Le sedmošolci iz OŠ Bičevje so
odgovorili, da še niso nastopali in da si tega tudi ne želijo. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je enajst obkrožilo odgovor a in eden b. Od
dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je sedem obkrožilo a, šest b, dva c, in
pet odgovor d.
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Graf 49: Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom pri učencih 8. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učenci 8. razreda OŠ Bičevje
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Iz grafa lahko razberemo, da pred občinstvom v šoli večinoma raje nastopajo osmošolci,
ki obiskujejo oddelek za balet, kot pa osmošolci iz OŠ Bičevje, ki se ne ukvarjajo z
baletom. Zanimivo je, da več kot polovica osmošolcev iz OŠ Bičevje ne želi nastopati
pred gledalci. Iz grafa vidimo tudi, da je nekaj osmošolcev, ki obiskujejo KGBL, in
osmošolcev iz OŠ Bičevje odgovorilo, da še niso nastopali pred občinstvom v šoli in si
tega tudi ne želijo. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
sedem obkrožilo odgovor a, dva b in trije d. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo
na balet, je eden obkrožil a, osem b, dva c, štirje pa so obkrožili odgovor d.
Graf 50: Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom pri učencih 9. razreda OŠ, ki
obiskujejo KGBL, in učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
KGBL osnovnošolci 9. r.
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Pri devetošolcih vidimo, da več kot polovica učencev, ki obiskujejo oddelek za balet,
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rada nastopa pred občinstvom v šoli. Polovica devetošolcev iz OŠ Bičevje je
odgovorila, da neradi nastopajo pred gledalci v šoli, prav tako pa jih je kar nekaj tudi
odgovorilo, da niso še nastopali in da si tega tudi ne želijo. V manjšini se pojavijo
devetošolci, ki obiskujejo pouk baleta, in devetošolci iz OŠ Bičevje, ki ga ne, ki še niso
nastopali v šoli pred občinstvom, pa si to želijo. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo KGBL, jih je osem obkrožilo odgovor a, trije b, eden c in dva d. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, so trije obkrožili a, sedem b, eden c,
trije pa so obkrožili odgovor d.
Graf 51: Želja ali ovira pri nastopanju pred občinstvom pri srednješolcih, ki obiskujejo
KGBL, in ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
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Iz grafa vidimo, da večina srednješolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, rada nastopa v
šoli pred občinstvom. Polovica ostalih anketiranih srednješolcev, ki ne obiskujejo pouka
baleta, pa ne želi nastopati pred gledalci. Vidimo tudi, da je nekaj srednješolcev, ki se
ne ukvarjajo z baletom in še niso nastopali pred občinstvom v šoli, a si to želijo. Od
sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je štirinajst obkrožilo odgovor a,
eden b in dva d. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo na balet, jih je sedem
obkrožilo odgovor a, deset b, eden c in dva odgovor d.
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7.4.3 Samozavest in ustno spraševanje36
Legenda grafov od 52 do 56.37
Graf 52: Primerjava med učenci 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 6.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri njihovem odnosu do ustnega
spraševanja
KGBL osnovnošolci 6. r.
100

Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

100
a)

b)

c)

Iz grafa vidimo, da med šestošolci, ki obiskujejo KGBL, in šestošolci iz OŠ Bičevje ni
razlike. Vsi anketiranci se dobro znajdejo pri ustnem spraševanju in po navadi dobijo
dobro oceno. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je
štirinajst obkrožilo odgovor a. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je
trinajst prav tako obkrožilo odgovor a.
Graf 53: Primerjava med učenci 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 7.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri njihovem odnosu do ustnega
spraševanja
KGBL osnovnošolci 7. r.
91,67

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

80
20

8,33
a)

b)

c)

Pri sedmošolcih vidimo, da je več tistih, ki obiskujejo oddelek za balet, odgovorilo, da
se dobro znajdejo pri ustnem spraševanju in da pri njem dobijo tudi dobro oceno. Nihče
36

Anketni vprašalnik: vpr. št. 15: Po navadi se

37

A – dobro znajdem pri ustnem spraševanju in dobim dobro oceno; B – sem slab/a pri ustnem

spraševanju, saj zaradi treme in stresa vse pozabim; C – zaradi stresa se konstantno izmikam ustnemu
spraševanju, tako da sem že bil/a, zaradi tega neocenjen/a.
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od anketiranih ni odgovoril, da mu ustno spraševanje predstavlja velik stres in da se mu
zato izmika. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je enajst obkrožilo
odgovor a in eden b. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je šestnajst
obkrožilo odgovor a, štirje pa b.

Graf 54: Primerjava med učenci 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 8.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri njihovem odnosu do ustnega
spraševanja
KGBL osnovnošolci 8. r.
91,67

Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

60
26,67
a)

13,33

8,33

b)

c)

Iz grafa vidimo, da je ustno spraševanje najmanj težavno za osmošolce, ki obiskujejo
oddelek za balet. Zanimivo je, da je pri osmošolcih, tako pri tistih, ki obiskujejo pouk
baleta, in tistih, ki ga ne, manjšina odgovorila, da jim ustno spraševanje predstavlja stres
in da se mu zato raje izmikajo. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih
je enajst obkrožilo a in eden c. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je
devet obkrožilo a, štirje b in dva odgovor c.
Graf 55: Primerjava med učenci 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učenci 9.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL, pri njihovem odnosu do ustnega
spraševanja
KGBL osnovnošolci 9. r.

Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

85,72
57,14
35,72
7,14
a)

7,14
b)

7,14
c)
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Graf nam prikazuje, da je ustno spraševanje najmanj težavno za devetošolce, ki
obiskujejo oddelek za balet. Samo manjšina je tistih, ki obiskujejo pouk baleta in so pri
ustnem spraševanju slabi ali katerim predstavlja stres, ki se mu raje izmikajo. Kar nekaj
je devetošolcev iz OŠ Bičevje, ki slabo izvedejo ustno spraševanje, saj imajo tremo. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je dvanajst obkrožilo odgovor a,
eden b in eden c. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je osem
obkrožilo a, pet b, eden pa odgovor c.
Graf 56: Primerjava med srednješolci, ki obiskujejo KGBL, in ostalimi srednješolci, ki
ne obiskujejo KGBL, pri njihovem odnosu do ustnega spraševanja
KGBL srednješolci

Srednješolci

94,12

55
45

5,88
a)

b)

c)

Graf srednješolcev nam prikazuje malo večje razlike med tistimi, ki obiskujejo oddelek
za balet, in tistimi, ki ga ne. Srednješolci KGBL so večinoma uspešni pri ustnem
spraševanju, medtem ko ostalim v večji meri predstavlja tudi stres in ga slabo izvedejo.
Zanimivo je, da nihče od srednješolcev ni podal odgovora, da mu ustno spraševanje
predstavlja tako velik stres, da se ga raje izogiba. Od sedemnajstih srednješolcev, ki
obiskujejo KGBL, jih je šestnajst obkrožilo odgovor a in eden b. Od dvajsetih
srednješolcev, ki ne hodijo na balet, jih je enajst obkrožilo odgovor a, devet pa b.
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7.5

Samoorganizacija38

7.5.1 Mladostniki in prosti čas39
Graf 57: Potreba po organizaciji prostega časa pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo
KGBL, in učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

KGBL osnovnošolci 6. r.
23,08
21,43

c) drugo
b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a
vnaprej, saj ga imam veliko

7,69
7,14
69,23
71,43

a) organiziram vnaprej

Iz grafa lahko vidimo, da so odstopanja med šestošolci, ki obiskujejo oddelek za balet,
in šestošolci iz OŠ Bičevje, ki ga ne, zelo majhna. V večini si vsi šestošolci organizirajo
čas vnaprej, manjšini pa si ga ni treba organizirati, saj ga imajo veliko. Nekaj
šestošolcev je odgovorilo tudi “drugo”, kar verjetno pomeni, da je to, kako se
organizirajo, odvisno od dneva ali tedna. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo
KGBL, jih je deset obkrožilo odgovor a, eden b in trije odgovor c. Od trinajstih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je devet obkrožilo a, eden b in trije c.

38
39

Anketni vprašalnik: vpr. št. 8., 12., 17.
Anketni vprašalnik: vpr. št. 8: Prosti čas si
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Graf 58: Potreba po organizaciji prostega časa pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo
KGBL, in učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

c) drugo

KGBL osnovnošolci 7. r.
10

25

b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a
vnaprej, saj ga imam veliko

30
60

a) organiziram vnaprej

75

Pri sedmošolcih vidimo malo večja odstopanja, saj je nekoliko več tistih, ki obiskujejo
pouk baleta, odgovorilo, da si morajo prosti čas organizirati vnaprej. Samo sedmošolci
iz OŠ Bičevje so odgovorili tudi, da ni treba, da bi si prosti čas organizirajo vnaprej, saj
ga imajo veliko. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je devet
obkrožilo odgovor a, trije pa c. Od dvajsetih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih
je dvanajst obkrožilo a, šest b in dva odgovor c.
Graf 59: Potreba po organizaciji prostega časa pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo
KGBL, in učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.

KGBL osnovnošolci 8. r.
60

c) drugo

33,33
20

b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a
vnaprej, saj ga imam veliko

20

a) organiziram vnaprej

66,67

Iz grafa vidimo veliko razliko med osmošolci, ki se ukvarjajo z baletom, in osmošolci iz
OŠ Bičevje. Veliko več osmošolcev KGBL si mora organizirati prosti čas vnaprej,
medtem ko so osmošolci iz OŠ Bičevje, ki se ne ukvarjajo z baletom, odgovorili z
odgovorom “drugo”, kar verjetno pomeni, da je to, ali si bodo prosti čas organizirali
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vnaprej, odvisno od dneva ali tedna. Zanimivo je, da so samo osmošolci iz OŠ Bičevje
odgovorili, da jim prostega časa ni treba organizirati vnaprej. Od dvanajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je osem obkrožilo odgovor a, štirje pa
c. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa so trije obkrožili a, prav tako
trije b in devet odgovor c.
Graf 60: Potreba po organizaciji prostega časa pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo
KGBL, in učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

c) drugo

KGBL osnovnošolci 9. r.

7,14
21,43

35,71

b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a
vnaprej, saj ga imam veliko

57,15

a) organiziram vnaprej

78,57

Iz grafa vidimo, da si morajo devetošolci, ki obiskujejo KGBL, v večji meri prosti čas
organizirati vnaprej. Tudi več kot polovica devetošolcev iz OŠ Bičevje, ki se ne
ukvarjajo z baletom, je odgovorila, da si prosti čas organizirajo vnaprej. Tudi tukaj
lahko vidimo, da so samo devetošolci iz OŠ Bičevje odgovorili, da jim prostega časa ni
treba organizirati vnaprej, saj ga imajo veliko. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo oddelek za balet, jih je enajst obkrožilo odgovor a in trije c. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je osem obkrožilo a, pet b in
eden odgovor c.
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Graf 61: Potreba po organizaciji prostega časa pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in
ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
Srednješolci

KGBL srednješolci

35

c) drugo

b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a
vnaprej, saj ga imam veliko

17,65

25
5,88

40

a) organiziram vnaprej

76,47

Pri srednješolcih vidimo, da je več tistih, ki se ukvarjajo z baletom in si morajo prosti
čas organizirati vnaprej. Zanimivo je, da so srednješolci, ki obiskujejo pouk baleta, v
manjšini odgovorili, da jim prostega časa ni treba organizirati vnaprej.
Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je trinajst obkrožilo odgovor a,
eden b in trije c. Od dvajsetih srednješolcev, ki se z baletom ne ukvarjajo, pa jih je osem
obkrožilo a, pet b in sedem odgovor c.
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7.5.2 Tedenska samoorganiziranost40
Graf 62: Tedenska organiziranost pri učencih 6. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 6. r.

KGBL osnovnošolci 6. r.

d) nikoli

30,77

c) občasno

42,86
46,15

b) pogosto

a) vedno

28,57
23,08
28,57

Iz grafa vidimo, da si morajo dan v tednu “občasno” skrbno zorganizirati, da jim uspe
vse načrtovane stvari narediti, v večjem številu šestošolci, ki obiskujejo oddelek za
balet. Pri šestošolcih iz OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo pouka baleta, pa vidimo, da jih je
največ odgovorilo, da si morajo dan v tednu “pogosto” skrbno zorganizirati. Zanimivo
je, da nihče od anketiranih ni odgovoril, da mu dneva v tednu ni treba “nikdar” skrbno
zorganizirati. Od štirinajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, so štirje obkrožili
odgovor a, prav tako štirje b, šest pa jih je obkrožilo odgovor c. Od trinajstih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, so trije obkrožili a, šest b in štirje c.

40

Anketni vprašalnik: vpr. št. 12: Pogosto si moram dan med tednom skrbno zorganizirati, da mi uspe

vse načrtovane stvari narediti.
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Graf 63: Tedenska organiziranost pri učencih 7. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.
d) nikoli

5

KGBL osnovnošolci 7. r.

8,33

c) občasno

45

16,67

45

b) pogosto
a) vedno

5

66,67

8,33

Pri sedmošolcih vidimo, da mora dan v tednu “pogosto” zorganizirati malo več
sedmošolcev, ki se ukvarjajo z baletom, kot sedmošolcev iz OŠ Bičevje, ki se z njim ne
ukvarjajo. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, je eden
obkrožil odgovor a, osem jih je obkrožilo b, dva c in eden d. Od dvajsetih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa je eden obkrožil odgovor a, devet b, prav tako
devet c, eden pa d.
Graf 64: Tedenska organiziranost pri učencih 8. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 8. r.
d) nikoli

KGBL osnovnošolci 8. r.

6,67
8,33

c) občasno

33,33

16,67

b) pogosto
a) vedno

50
6,67

53,33

25

Iz grafa vidimo, da je odgovor, da si morajo dan v tednu “vedno” skrbno zorganizirati,
izbralo nekoliko več osmošolcev, ki obiskujejo pouk baleta, in nekoliko manj tistih iz
OŠ Bičevje. Pri odgovoru “pogosteje” in “nikoli” je zanimivo, da ni večjih odstopanj
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med osmošolci KGBL in osmošolci iz OŠ Bičevje. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo oddelek za balet, so trije obkrožili odgovor a, šest jih je obkrožilo b, dva c in
eden d. Od petnajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa je eden obkrožil a, osem
b, pet c, eden pa je obkrožil odgovor d.
Graf 65: Tedenska organiziranost pri učencih 9. razreda OŠ, ki obiskujejo KGBL, in
učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
Osnovnošolci OŠ Bičevje 9. r.

d) nikoli

KGBL osnovnošolci 9. r.

7,14

42,86

c) občasno

21,43
42,86
42,86

b) pogosto

a) vedno

7,14
35,71

Pri devetošolcih vidimo pri tedenski organiziranosti nekoliko večja odstopanja. Več
tistih iz KGBL kot tistih iz OŠ Bičevje je odgovorilo, da si dan v tednu “vedno”
zorganizirajo. Zanimivo je, da so v odstotkovni vrednosti in tudi v večini enako
odgovorili devetošolci iz obeh anketiranih skupin, in sicer da si morajo “pogosto”
zorganizirati dan v tednu. Iz grafa tudi vidimo, da so samo devetošolci iz OŠ Bičevje
odgovorili, da si “nikoli” ne zorganizirajo dneva v tednu. Od štirinajstih osnovnošolcev,
ki obiskujejo oddelek za balet, jih je pet obkrožilo odgovor a, šest b in trije c. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, pa je eden obkrožil a, šest b, prav tako
šest c in eden odgovor d.
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Graf 66: Tedenska organiziranost pri srednješolcih, ki obiskujejo KGBL, in ostalih
srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
Srednješolci

d) nikoli

c) občasno

KGBL srednješolci

5

40
5,88
55

b) pogosto

a) vedno

58,82

35,3

Graf nam prikazuje, da si morajo dan v tednu “pogosteje” zorganizirati srednješolci, ki
obiskujejo KGBL. Iz grafa vidimo, da so samo ti srednješolci odgovorili, da si morajo
dan v tednu “vedno” zorganizirati. Zanimivo je tudi, da so samo ostali srednješolci
odgovorili, da jim “nikoli” ni treba dneva v tednu zorganizirati. Od sedemnajstih
srednješolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je šest obkrožilo odgovor a, deset b in
eden c. Od dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo na balet, pa jih je enajst obkrožilo b,
osem c in eden odgovor d.
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7.5.3 Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi41
Legenda grafov od 67 do 71.42
Graf 67: Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi pri učencih 6. razreda
OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 6. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
100
90
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70
60
50
40
30
20
10
0

a)

b)

KGBL osnovnošolci 6. r.

85,71

14,29

Osnovnošolci OŠ Bičevje
6. r.

92,31

7,69

c)

Iz grafa lahko vidimo, da je največ šestošolcev, tako tistih, ki obiskujejo KGBL, kot
tistih, ki obiskujejo OŠ Bičevje, ki si vse obveznosti uskladijo poleg rednega pouka
tako, da se jim ne križajo in imajo čas za šolske obveznosti. Nekoliko več je tistih, ki se
ukvarjajo z baletom in jim zmanjkuje časa za šolske obveznosti. Zanimivo je, da nihče
od anketiranih ni odgovoril, da poleg šole nima dodatnih obveznosti. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, jih je dvanajst obkrožilo odgovor a, dva
pa b. Od trinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je dvanajst obkrožilo
odgovor a in eden b.

41
42

Anketni vprašalnik: vpr. št. 17: Vse obveznosti, ki jih imam poleg rednega pouka
A – uskladim tako, da se ne križajo in da imam čas tudi za šolske obveznosti; B – jih težko uskladim,

zmanjkuje mi časa za šolske obveznosti; C – poleg šole nimam dodatnih obveznosti.
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Graf 68: Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi pri učencih 7. razreda
OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 7. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
100
80
60
40
20
0
KGBL osnovnošolci 7. r.

a)

b)

91,67

8,33

85

5

Osnovnošolci OŠ Bičevje 7. r.

c)
10

Graf nam prikazuje, da večina tako sedmošolcev, ki obiskujejo KGBL, kot sedmošolcev
iz OŠ Bičevje uskladi vse obveznosti poleg rednega pouka tako, da se jim ne križajo in
da imajo tudi čas za šolske obveznosti. Zanimivo je, da je nekoliko več tistih, ki
obiskujejo pouk baleta, odgovorilo, da dodatne obveznosti težko uskladijo in da jim
zmanjkuje časa za šolske obveznosti. Iz grafa prav tako vidimo, da le sedmošolci iz OŠ
Bičevje poleg šole nimajo dodatnih obveznosti. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki
obiskujejo oddelek za balet, jih je enajst obkrožilo odgovor a in eden b. Od dvajsetih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je sedemnajst obkrožilo a, eden b, dva pa
odgovor c.
Graf 69: Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi pri učencih 8. razreda
OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 8. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
80
60
40
20
0

a)

b)

KGBL osnovnošolci 8. r.

41,67

58,33

Osnovnošolci OŠ Bičevje
8. r.

66,67

26,67

c)
6,66

Iz grafa vidimo, da ima usklajen urnik obveznosti tako, da se jim ne križajo in da imajo
tudi čas za šolske obveznosti več osmošolcev iz OŠ Bičevje, medtem ko ima več kot
polovica osmošolcev, ki obiskujejo oddelek za balet, težave z uskladitvijo urnika,
zmanjkuje pa jim tudi časa za šolske obveznosti. Od dvanajstih osnovnošolcev, ki
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obiskujejo KGBL, jih je pet obkrožilo odgovor a in sedem b. Od petnajstih
osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je deset obkrožilo a, štirje b, eden pa odgovor
c.
Graf 70: Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi pri učencih 9. razreda
OŠ, ki obiskujejo KGBL, in učencih 9. razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo KGBL
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40
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a)

b)

KGBL osnovnošolci 9. r.

78,57

21,43

Osnovnošolci OŠ Bičevje
9. r.

78,57

7,14

c)
14,29

Iz grafa vidimo, da je odstotkovno več tistih devetošolcev, ki obiskujejo oddelek za
balet in si težko uskladijo obveznosti ter jim zanje zmanjkuje časa. Od štirinajstih
osnovnošolcev, ki obiskujejo KGBL, jih je enajst obkrožilo odgovor a in trije b. Od
štirinajstih osnovnošolcev, ki ne hodijo na balet, jih je enajst obkrožilo a, eden b in dva
odgovor c.
Graf 71: Organiziranost v povezavi z izvenšolskimi dejavnostmi pri srednješolcih, ki
obiskujejo KGBL, in ostalih srednješolcih, ki ne obiskujejo KGBL
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Pri srednješolcih vidimo, da je tistih, ki si lahko uskladijo urnik tako, da se jim
dejavnosti ne križajo in da imajo čas za šolske obveznosti, več med srednješolci, ki
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obiskujejo KGBL. Vidimo tudi, da je kar nekaj ostalih srednješolcev odgovorilo, da
poleg šole nimajo dodatnih obveznosti. Od sedemnajstih srednješolcev, ki obiskujejo
oddelek

za

balet,

jih

je

petnajst

obkrožilo

odgovor

a

in

dva

b.

Od

dvajsetih srednješolcev, ki ne hodijo na balet, jih je štirinajst obkrožilo a, dva b in štirje
odgovor c.
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8.

RAZPRAVA

“Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana je sestavljena organizacija (Glasbena šola,
Srednja glasbena in Srednja baletna šola ter Višja baletna šola), ki izvaja programe
osnovnega glasbenega izobraževanja (Glasba, Glasbena pripravnica, Predšolska
glasbena vzgoja in Ples), program srednjega glasbenega in baletnega izobraževanja
(Umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer) in program višjega baletnega
izobraževanja.” (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana b.l.) Zaradi tega ima KGBL
kot sestavljena organizacija na mladostnika, ki se tu šola, lahko določen vpliv. Iz ankete
vidimo, da se mladostniki zadržujejo na baletu večinoma od štirikrat do petkrat na
teden, kar jim vzame veliko prostega časa, v katerem bi lahko počeli druge stvari.
Pred raziskavo sem postavila hipotezo, da imajo učenci baleta boljši šolski uspeh kakor
tisti, ki se s to dejavnostjo ne ukvarjajo. Na osnovi z anketo pridobljenih rezultatov
vidimo, da imajo boljši uspeh mladostniki, ki obiskujejo oddelek za balet na KGBL, v
primerjavi s tistimi, ki pouka baleta ne obiskujejo. Pridobljeni rezultati so tako potrdili
našo prvo hipotezo.
Z nadaljnjim anketiranjem učencev, ki poleg šole obiskujejo še oddelek za balet, in
učencev, ki pouka baleta ne obiskujejo, smo dobili naslednje rezultate.
Pri

področju

vztrajnosti

smo

postavili

hipotezo,

da

balet

pripomore

k

večji vztrajnosti pri šolskih obveznostih.
Pri sklopu vprašanj na temo vztrajnosti smo sprva raziskovali vztrajnost v šoli. Dobljeni
rezultati nam prikazujejo, da so učenci, ki se ukvarjajo z baletom, pokazali večjo
vztrajnost v šoli kot mladostniki, ki pouka baleta ne obiskujejo. Zanimivo je, da so med
osnovnošolci le učenci iz OŠ Bičevje izbrali odgovor, da se z nezaželeno oceno, ki jo
dobijo v šoli, hitro sprijaznijo in se z njo ne obremenjujejo.
Nato smo raziskovali vztrajnost pri mladostnikih na splošno in videli, da so takšno
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vztrajnost večkrat pokazali mladostniki, ki oddelek za balet obiskujejo. Nihče od njih ni
izbral odgovora, da opusti dejavnost ali jo zamenja z drugo, ko mu ne gre najbolje.
Mladostniki, ki ne obiskujejo oddelka za balet, so izbrali isti odgovor.
Preverili smo tudi, kako so mladostniki vztrajni pri stvareh, ki jim veliko pomenijo, in
ugotovili, da so učenci, ki oddelek za balet obiskujejo, bolj vztrajni pri stvareh, ki jim
veliko pomenijo, kot mladostniki, ki ne obiskujejo pouka baleta.
Prek vseh vprašanj, ki se navezujejo na vztrajnost, vidimo, da so večjo vztrajnost
pokazali mladostniki, ki obiskujejo KGBL. Ti učenci so bolj vztrajni tako v šoli kot na
splošno in pri stvareh, ki jim veliko pomenijo. Iz tega lahko potrdimo tezo, da balet
lahko pripomore k večji vztrajnosti v šoli in tudi k večji vztrajnosti na splošno. Vsa
vztrajnost, ki raste prek baleta, izhaja iz tega, da mladostniki ne morejo osvojiti dobre
tehnike in postati dobri baletni plesalci, če se ne trudijo in niso vztrajni.
Na

področju

ustvarjalnosti

smo

postavili

hipotezo,

da

balet

pomaga

pri

razvoju ustvarjalnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih.
Sprva smo raziskovali ustvarjalnost pri šolskih predmetih, ki omogočajo ustvarjalnost v
razmišljanju, in ugotovili, da kažejo večjo naklonjenost takšnim predmetom tisti
mladostniki, ki se ne ukvarjajo z baletom.
Nato smo raziskovali, kateri mladostniki so bolj ustvarjalni v nepredvidljivi situaciji, in
ugotovili, da se v novi nepredvidljivi situaciji hitro znajde več mladostnikov, ki
obiskujejo oddelek za balet, kot pa tistih, ki ga ne. Tako lahko rečemo, da učenci, ki
obiskujejo pouk baleta, kažejo večjo iznajdljivost v novi nepredvidljivi situaciji.
V nadaljevanju smo ugotavljali tudi, kakšna je ustvarjalnost pri skupinskem delu med
mladostniki. Rezultati nam pokažejo, da je več tistih, ki obiskujejo oddelek za balet in
kažejo veliko ustvarjalnost pri skupinskem delu, kot pa tistih, ki pouka baleta ne
obiskujejo.
Prav tako nas je zanimalo, kako pogosto so mladostniki ustvarjalni v prostem času.
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Rezultati nam kažejo, da so učenci, ki oddelek za balet obiskujejo, v prostem času
večkrat ustvarjalni kakor tisti, ki ga ne.
Na koncu smo ugotovili, kakšen je odnos mladostnikov do ustvarjalnih predmetov v
šoli. Na osnovi rezultatov vidimo, da je več mladostnikov, ki obiskujejo oddelek za
balet in imajo radi ustvarjalne predmete v šoli, kot mladostnikov, ki ne obiskujejo pouka
baleta.
Tako vidimo, da imajo mladostniki, ki obiskujejo pouk baleta, več ustvarjalnega
mišljenja, saj se hitreje znajdejo v nepredvidljivi situaciji, so bolj ustvarjalni pri
skupinskem delu, v prostem času pogosteje ustvarjajo in večinoma imajo raje predmete,
pri katerih so lahko ustvarjalni. Zanimivo je tudi, da ima večina učencev, ki obiskujejo
pouk baleta, radi predmete, kjer so lahko ustvarjalni, niso pa v večini odgovorili, da
imajo radi predmete, kjer lahko samostojno razmišljajo in kjer je možnih več pravilnih
odgovorov. Z baletom tako postajamo ustvarjalni, saj na učnih urah ali doma
mladostniki lahko tudi koreografirajo, improvizirajo in tako postajajo ustvarjalni. Na
podlagi dobljenih rezultatov lahko potrdimo postavljeno hipotezo, da balet pomaga pri
razvoju ustvarjalnega mišljenja pri otrocih in mladostnikih.
S pomočjo ankete smo raziskovali tudi samozavest mladostnikov in postavili hipotezo,
da balet pripomore k večji samozavesti pri nastopih v šoli.
Sprva smo ugotavljali, kakšna je samozavest mladostnikov pri govornih nastopih, in
ugotovili, da ima težave z govornimi nastopi manj mladostnikov, ki obiskujejo pouk
baleta, kot pa ostalih.
Nato smo pri temi o samozavesti ugotavljali, ali nastopi pred občinstvom mladostnikom
predstavljajo željo ali oviro. Rezultati nam prikazujejo, da imajo večjo željo po
nastopanju pred gledalci mladostniki, ki obiskujejo oddelek za balet. Ti so v vseh
razredih v večini odgovorili, da radi nastopajo pred občinstvom.
Na koncu nas je zanimala še samozavest v povezavi z ustnim spraševanjem. Dobljeni
rezultati nam prikazujejo, da se pri ustnem spraševanju bolje znajdejo in dobijo dobro
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oceno tisti, ki obiskujejo KGBL, kot pa ostali. Mladostniki, ki se ukvarjajo z baletom,
tako nimajo težav pri govornih nastopih in ustnem spraševanju ter radi nastopajo pred
gledalci. Vse to izvira iz tega, da mladostniki, ki se ukvarjajo z baletom, veliko
nastopajo. Izpostavljeni so lahko že v samem razredu ali pa na odru. S tem premagujejo
tremo pri nastopih in si izboljšujejo samozavest pri nastopanju. Prek dobljenih
rezultatov lahko potrdimo hipotezo, da balet pripomore k večji samozavesti pri nastopih
v šoli.
Nazadnje smo prek baleta raziskovali, kako so mladostniki samoorganizirani, in
postavili hipotezo, da balet pripomore k boljši samoorganizaciji.
V tem sklopu smo sprva ugotavljali, ali si morajo mladostniki organizirati prosti čas.
Iz rezultatov vidimo, da si mora prosti čas organizirati vnaprej več mladostnikov, ki
obiskujejo oddelek za balet, kot mladostnikov, ki pouka baleta ne obiskujejo.
Nato smo spraševali po tedenski samoorganizaciji mladostnikov. Iz rezultatov je
razvidno, da je več mladostnikov, pa čeprav so v manjšini, ki obiskujejo KGBL in ki si
morajo dan v tednu vedno zorganizirati. Večinoma so tako tisti, ki obiskujejo pouk
baleta, kot tisti, ki ga ne, odgovarjali, da si morajo dan v tednu “pogosto” zorganizirati.
Nato nas je zanimalo, kako si mladostniki organizirajo izvenšolske dejavnosti. Na
osnovi rezultatov vidimo, da znajo tako mladostniki, ki obiskujejo pouk baleta, kot
ostali mladostniki uskladiti dejavnosti tako, da se jim ne križajo in imajo še čas za
šolske obveznosti. Nekoliko več je mladostnikov KGBL, ki so izbrali tudi odgovor, da
težko uskladijo dejavnosti, ki jih imajo izven šole, in da jim zmanjkuje časa za ostale
šolske obveznosti.
Iz rezultatov tako vidimo, da so tisti, ki obiskujejo KGBL, prisiljeni k malo večji
samoorganizaciji, saj si morajo prosti čas in prav tako tudi dan organizirati vnaprej.
Prav to, da si morajo dan organizirati mladostniki, ki se ukvarjajo z baletom, in tudi to,
da znatnemu številu mladostnikov zmanjkuje časa za šolske obveznosti, lahko
povezujemo s tem, da mladostniki kar nekaj popoldanskih ur preživijo na baletu. Zaradi

105

tega lahko potrdimo hipotezo, da balet pripomore k boljši samoorganizaciji.
Z raziskavo smo tako ugotovili, da imajo mladostniki, ki obiskujejo oddelek za balet,
boljši šolski uspeh v šoli, so bolj vztrajni, ustvarjalni, samozavestni in samoorganizirani
od ostalih mladostnikov. Seveda je moja anketa tudi pomanjkljiva, saj je zajetih le nekaj
mladostnikov od celotne populacije, prav tako je bilo pri anketiranih iz oddelka za balet
več deklet kot fantov. Ne moremo trditi, da vztrajnost, ustvarjalnost, samozavest pri
nastopih in samoorganizacija vplivajo na dober šolski uspeh, saj sem prek ankete lahko
videla, da so nekateri mladostniki manj vztrajni, pa imajo odličen uspeh v šoli, prav
tako pa so imeli tudi tisti učenci, ki so se predstavili kot manj samozavestni in slabi pri
nastopih, odličen uspeh. Lahko le rečemo, da te vrline, ki jih z baletom podkrepimo,
lahko izboljšajo uspeh. Prav tako je možno, da se zaradi pretiranih baletnih vaj šolski
uspeh pri mladostniku, ki obiskuje pouk baleta, poslabša, saj nima več toliko časa za
šolo in si tudi postavi druge prioritete.
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9.

BALET KOT UMETNOST IN DUHOVNOST

Balet med drugim predstavlja napor, trdo delo, predvsem pa dobro plesno tehniko in
obvladovanje telesa. Po obvladovanju in disciplini telesa pa se začne nadgradnja, to je
izraznost duha, kjer vstopamo v umetnost.
Plesalec mora najprej poznati koreografijo, vsebino zgodbe, v kateri nastopa, in če želi,
da bo njegov nastop uspešen, se mora podariti občinstvu oziroma mu dati del sebe.
Balet torej ni povezan samo s človeškim telesom, temveč tudi z njegovim duševnim in
duhovnim svetom. Gre za poseben izraz človekove zavesti, potreb duha ter spoznanj,
čustev in hotenj, in kot tak se uvršča v umetnost (Zagorc 1992, 10).
Plesalec z občinstvom deli svoje čustveno stanje, ki ga mora na odru tako močno
podoživeti, da za trenutek izgine iz realnosti in se vživi v dogodek, katerega predstavlja.
Tako plesalec lahko v določeni vlogi razkriva človeško šibkost, žalost ali pa napuh in
egoizem. Vsi simbolični pomeni, ki jih plesalec uprizarja, posredujejo gledalcu
sporočilo. Tega sporočila plesalec ne izraža le z mimiko, temveč s čisto gibalno obliko
(Kos 1982, 21).
Občinstvo se na dobro predstavo odzove z lastnim čustvenim in miselnim doživljanjem
(Kos 1982, 23). Umetnik s plesom posreduje čustva in izkušnje vsakega posameznika,
prodre v življenje človeka in v problem družbe, katere del je (24).
Dobra predstava tako v gledalcu spodbudi zamišljenost nad njegovim življenjem ali pa
posebno čustveno stanje podoživljanja. Kadar gledalec razpozna v ustvarjalnem plesu
nekaj svojega, na primer čustvo, ki ga je tudi sam že doživel, ali pa problem, ki tudi v
njem povzroča vznemirjenje, ali se je na ples kako drugače čutno-čustveno inteligentno
odzval, takrat ga je plesno delo zaposlilo in notranje razgibalo. Bistven odziv, ki ga ples
pušča v gledalcu, pa je doživetje lepega, saj je ples estetski (Kos 1982, 24).
Uživanje v lepem izvira iz umetnosti, s pomočjo katere človek želi vsa spoznanja,

107

čustva in hrepenenja z različnimi izraznimi sredstvi posredovati drugim (Zagorc 1992,
10).
Estetsko kvaliteto plesa doživljamo kot nekaj, kar ples vsebuje, in ne kot nekaj, kar bi
mu lahko mi dodelili. Seveda pa vsak človek doživlja lepoto na svoj način (Kos 1982,
24). Ko gledalec doživlja estetska čustva, se znajde v posebnem stanju, počuti se
čustveno in miselno srečnega, otožnega, jeznega, razgibanega v notranjosti,
obogatenega z novimi stališči, morda občuti večjo pripravljenost na zahtevne naloge, ki
mu jih postavlja življenje. Znajde se v posebnem stanju vznesenosti, ko ob simboličnem
pomenu umetnine dojame bistvo stvari (25–26).
Lahko bi rekli, da gledalca ples na neki način duhovno obnovi, saj mu lahko poda
drugačen pogled na svet, lahko pa se tudi bolj zazre vase.
Vsa čustva, ki jih doživlja, so na simbolični ravni čustvovanja, torej gre za
podoživljanje čustvenega simbola, ki ga odraža plesalec z obliko plesa (Kos 1982, 29).
Baletne predstave tako lahko nosijo v sebi sporočilo za gledalce, prav tako v njih lahko
prebudijo nekaj lepega, na neki način človeka popeljejo v čustveno stanje ter mu dajo
misliti, in s tem se balet izkaže kot umetnost.
Immanuel Kant je opredelil umetnost kot zmago duha nad materijo ([Amalietti] 1993,
67). Nekatere baletne predstave v sebi nosijo tudi sporočilo, ki nas dvigne nad
materialni svet. Iz tega lahko vidimo, da balet nosi v sebi tudi delček duhovnosti, ki
vodi človeka v razmislek o svojem življenju. Zaradi tega sporočila postane občinstvo
duhovno bogatejše. Pod besedo duhovnost mislimo predvsem na nekaj, kar nas usmerja
k nematerialnim vrednotam. Sama beseda duhovnost izhaja iz latinske besede spiritus.
Krščanska duhovnost nas usmerja k Svetemu Duhu. Duhovnost je tako življenje, ki ga
vzbuja, podarja in vodi Sveti Duh. Duhovno življenje pa temelji na odnosu in v
občestvu z Bogom (Univerza v Ljubljani b.l., 2–3). Pri baletu se večkrat lahko
zavedamo svoje majhnosti in nesposobnosti. Balet prinaša mnogo poškodb, zaradi
katerih se človek zaveda, da je pomanjkljivo in nemočno bitje. Šele ko prizna svojo
majhnost in nemoč, lahko spozna Boga in se tudi poveže z njim. In na tej stični točki se
lahko balet povezuje s krščansko duhovnostjo. Plesalec, ki je v občestvu z Bogom in
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živi duhovno življenje, po mojem mnenju lažje premaga ovire, ki ga čakajo na plesni
poti, saj se zaveda svoje majhnosti, in prav tako mu vera vliva moč in pogum za
nadaljevanje.
Za konec bi dodala, da je sama umetnost za človeka pomembna, saj poudarja njegovo
edinstvenost in nenadomestljivost, prav tako pa tudi krščanstvo opredeljuje človeka
(Emeršič 2007, 4).
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SKLEP

Balet je specifična zvrst plesa, pri kateri pa ne spoznavamo le novih korakov, temveč
mnogo več. Ure baleta temeljijo na disciplini, spoštovanju in trdem delu. Tako je sama
ura baleta za mladostnika zahtevna in tudi naporna, s tem pa v njem vzbuja vztrajnost za
delo. Preko baletnih ur se mladostnik ne uči le baletnih korakov, ampak pridobi mnogo
več. Balet nas poveže tudi z drugimi umetnostmi, kot so glasba, igra in likovna
umetnost. Tako preko baleta raste naš občutek za umetnost.
Umetnost pa človeka notranje bogati. Balet nam daje tudi estetsko čutenje, ki
je doživljanje lepega, prav tako nas poveže z duhovnostjo. Mladostnik se tako ob
napornih baletnih vajah, ob poškodbah in utrujenem telesu lahko zaveda tudi svoje
majhnosti, pomanjkljivosti in nesposobnosti. Ko pa se človek zaveda svojih
pomanjkljivosti in odvrže svoj egoizem, takrat lahko spozna Boga in se poveže z njim.
Balet zajame celega človeka, tako njegovo dušo in tudi telo. V mladostniku krepi
lastnosti kot so: vztrajnost, ustvarjalno mišljenje, samozavest pri nastopih, in
samoorganiziranost, kar nam je potrdila tudi empirična raziskava.
Raziskava nam je tudi pokazala, da imajo mladostniki, ki obiskujejo balet, boljši uspeh
v šoli. Iz tega je razvidno, da balet krepi lastnosti, katere lahko prispevajo k boljšemu
uspehu v šoli, prav tako pa balet mladostnika poveže tudi z umetnostjo in duhovnostjo.
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POVZETEK

V diplomskem delu sem v teoretičnem delu opisala gibanje, razvoj plesa skozi
zgodovino, nastanek plesa, vpliv plesa na mladostnike, prisotnost plesa v Svetem pismu
in balet kot umetniško zvrst. Predstavila sem balet skozi zgodovino in prav tako tudi
opisala potek baletnega pouka v državni šoli. Opisala sem tudi pozitivne učinke
umetniških izvenšolskih dejavnosti, za katere je dokazano, da pozitivno vplivajo na
šolski uspeh.
V drugem delu sem s pomočjo ankete naredila raziskavo med učenci 6., 7., 8. in 9.
razreda OŠ Bičevje, ki ne obiskujejo pouka baleta, in učenci istih razredov, ki
obiskujejo oddelek za balet na KGBL, ter med srednješolci, ki obiskujejo oddelek za
balet, in naključnimi srednješolci, ki ga ne obiskujejo. Zanimalo me je, kakšen šolski
uspeh imajo mladostniki, ki obiskujejo KGBL, v primerjavi s tistimi, ki ga ne. Raziskala
sem tudi, ali mladostniki, ki obiskujejo oddelek za balet, kažejo večjo ustvarjalno
mišljenje, vztrajnost, samozavest pri nastopih in samoorganiziranost.
Proti koncu diplomskega dela sem se osredotočila še na poglavje o baletu kot umetnosti
in duhovnosti, v katerem sem opisala razloge, zakaj je balet umetnost, ter obrazložila
balet kot duhovnost na splošno. Poudarila sem tudi povezavo med baletom in krščansko
duhovnostjo.
Deskriptorji: gib, gibanje, vpliv gibanja, ples, vpliv plesa, ples in Sveto pismo, balet,
pouk baleta, pozitiven učinek umetniških dejavnosti, šolski uspeh, ustvarjalno mišljenje,
vztrajnost, samozavest, samoorganizacija, umetnost, duhovnost.
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ABSTRACT
In my diploma thesis, the first, theoretical part, is devoted to the descriptions of
movements, of the development of dance through history, of the emergence and origins
of dance, of the impact of dance on teenagers, of the presence of dance in the Holy
Bible and of ballet itself as an artistic form. I presented the ballet according to its
historical development and in parallel I gave descriptions of the teaching of ballet in
public schools through different ages. I described also positive impacts of artistic noncompulsory activities, for which relevant research had given proofs that they had
positive impact on school success rates.
The second part of the thesis is related to the research that I had carried out by means of
interviewing, on basis od survey questionnaires, pupils of the 6th, 7th, 8th, and 9th
grades of the Elementary School Bičevje, who do not participate to ballet lessons, and
pupils of the same grades of the Conservatory for Music and Ballet, Ballet Department,
who take part in ballet lessons, besides I interviewed also students from secondary
schools who go to the Ballet Department of the Conservatory and accidental secondary
school students who do not go to ballet lessons. I was interested in exploring school
success rates of teenagers who participate to ballet lessons and of those who do not take
part in ballet activities. Besides, I wanted to find out whether teenagers who belong to
the Ballet Department of the Conservatory for Music and Ballet, demonstrate greater
creative thinking, perseverence , self-reliance when performing in public, ability of
efficient self-organization than those teenagers who are not involved in ballet.
In the final part of my thesis I concentrated on the chapter about ballet as form of art
and spirituality. I gave reasons and descriptions for classifying ballet as art and I
explained the spiritual nature of ballet, in general. In a special chapter I defined
relationship between ballet and Christian spirituality.
Descriptors: gesture, movement ,impact of movement, dance, impact of dance, dance
and the Holy Bible, ballet, teaching of ballet, positive impact of artistic activities on
school success rates, creative thinking, perseverance,self-reliance, ability of organizing
oneself , art, spirituality.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Anketetni vprašalnik
Spoštovani! Sem Maja Verčko, študentka Teološke fakultete v Ljubljani in učiteljica
baleta. Preko baletnih ur maldostniki spoznajo veliko novih stvari, prav tako pa jih same
ure tudi oblikujejo, zato bi prosila, da izpolnite vprašalnik, saj me zanima, kakšno vlogo
ima balet v šolskem življenju učencev.
Obkroži!
Starost: od :10-11 let, 12-13 let; 14-15 let; 16-17let;
Spol: M Ž
1. Kateri razred oziroma letnik obiskuješ?
a) 6.r. o.š.
b) 7.r. o.š.
c) 8.r. o.š.
d) 9.r o.š.
e) 1. letnik gim.
f) 2. letnik gim.
2. V prostem času se ukvarjam (treniram) z dejavnostmi:
a) Balet
b) Športne dejavnosti
c) Obiskujem glasbeno šolo
d) Balet in še ena izmed drugih dejavnosti
e) V prostem času se ne ukvarjam z nobeno dejavnostjo
f) V prostem času treniram...( hip hop, jazz balet, step…)
g) Drugo

i

3. Kolikokrat na teden obiskuješ izvenšolsko dejavnost
a) 5 krat na teden
b) 4 krat na teden
c) 3 krat na teden
d) 2 krat na teden
f ) 1 krat na teden
g) ne obiskujem izvenšolske dejavnosti
4. Moj šolski uspeh je bil lansko leto:
a) odličen
b) prav dober
c) dober
d) zadosten
f) nezadosten
5. Kadar dobim v šoli nezaželeno oceno in želim to popraviti in dobiti zaželeno:
a) se tako dolgo učim in vztrajam, dokler ne dosežem zaželene ocene
b) se nekaj časa učim, vendar, če ne dobim zaželene ocene, se sprijaznim z dodeljeno
c) hitro se sprijaznim z dodeljeno oceno in se ne obremenjujem s tem, da bi jo
izboljšal/a
6. Rad/a imam predmete, kjer samostojno razmišljam in je možnih več pravilnih
odgovorov
a) da
b) ne
c) noben šolski predmet mi ni všeč
d) takih predmetov nimamo v šoli
7. Kadar me čaka govorni nastop (recitiranje pesmi, recitiranje besedila,
predstavitev referata… )
a) imam tako tremo, da ga na hitro in slabo izvedem
b) imam veliko tremo, zato sploh ne maram nastopati
c) govorni nastopi mi ne predstavljajo večjih težav, občasno imam tremo, vendar se

ii

soočim z njo
8. Prosti čas si
a) organiziram vnaprej
b) ni potrebno, da bi si ga organiziral/a vnaprej, saj ga imam veliko
c) drugo
9. Kadar mi neka stvar ne gre najbolje:
a) vadim, dokler je ne osvojim
b) vztrajam nekaj časa, vendar, ko se naveličam, preneham s to dejavnostjo ali jo
zamenjam z drugo
c) preneham s to dejavnostjo ali jo zamenjam z drugo
10. V novi nepredvidljivi situaciji
a) se hitro znajdem
b) se znajdem, vendar s težavo
c) se ne znajdem
11. Na kulturnih nastopih v šoli, kjer lahko sodelujem kot voditelj/ica, pevec/ka,
plesalec/ka, igralec/ka
a) rad/a nastopam pred publiko
b) nerad/a nastopam pred publiko
c) nisem še nastopal/a, pa si želim
d) nisem še nastopal/a in si tudi ne želim
12. Pogosto si moram dan med tednom skrbno zorganizirati, da mi uspe vse
načrtovane stvari narediti
a) vedno
b) pogosto
c) občasno
d) nikoli

iii

13. Za stvari, ki mi veliko pomenijo, in bi jih rad/a osvojil/a ali pri njih izboljšal/a
svoje rezultate (šport, ples, druge dejavnosti):
a) sem pripravljen/a tudi kdaj pa kdaj potrpeti in vložiti veliko časa v to
b) sem pripravljen/a nekaj narediti, vendar ne bi vložil/a veliko časa v to
c) nisem pripravljen/a narediti nič
d) ne obiskujem nobene takšne dejavnosti
14. Kadar delamo s sošolci skupaj raziskovalno delo oziroma skupinsko nalogo, ki
me zanima
a) imam veliko idej in sem iznajdljiv/a, povežem stvari, predlagam več možnosti, kako
bi to raziskavo izvedli
b) ponavadi nimam veliko idej, zato poskusim prispevati k temu tako, da preberem
kakšno knjigo
c) podam kakšno idejo, nato le poslušam, saj ne vem, kako bi svojo idejo uresničil/a
d) nikoli se še nisem znašel/a v tej situaciji
15. Ponavadi se :
a) dobro znajdem pri ustnem spraševanju in dobim dobro oceno
b) sem slab/a pri ustnem spraševanju, saj zaradi treme in stresa vse pozabim
c) zaradi stresa se konstantno izmikam ustnemu spraševanju, tako da sem že bil/a,
zaradi tega neocenjen/a
16. V prostem času rad/a ustvarjam (rišem, pišem zgodbe, oblikujem stvari iz
raazličnih materialov, si izmišlujem nove plesne gibe…)
a) vedno
b) pogosto
c) skoraj nikoli
d) nikoli
17. Vse obveznosti, ki jih imam poleg rednega pouka
a) uskladim tako, da se ne križajo in da imam čas tudi za šolske obveznosti
b) jih težko uskladim, zmanjkuje mi časa za šolske obveznosti
c) poleg šole nimam dodatnih obveznosti

iv

18. Rad/a imam predmete, kjer sem lahko ustvarjalen/na
a) da
b) ne
c) noben šolski predmet mi ni všeč
d) takih predmetov v šoli nimamo

v

