
Opz 1.r 
Najmlajši pevski zbor na naši šoli sestavljajo učenci prvega razreda. Mnogi od njih bi 
nekoč radi postali odlični pevci, tako kot njihovi vzorniki iz televizije. Veselje do petja 
je glavna stvar, ki jo otroci potrebujejo pri zboru. Petje nas povezuje in sprošča. Na 
vajah se srečujemo enkrat tedensko. Učenje pesmic poteka po metodi odmeva, saj je 
kakršnokoli branje besedila ali notnega zapisa prezahtevno zanje. Glavni cilj je v 
otrocih vzbuditi pozitiven odnos do glasbe in do pevskega zbora kot neke večje 
skupine, v kateri so vsi enako pomembni. Pesmice, ki jih pojemo, so primerne 
njihovemu glasovnemu obsegu in njihovim glasovnim zmožnostim. Vsi, ki jih petje, 
veseli, so vabljeni v naše vrste. 
  
Opz 2.-4.r 
Ta pevski zbor je najštevilčnejša skupina na naši šoli, saj šteje skoraj 60 pevcev. 
Delo v tem zboru postaja resnejše, saj so otroci na kontinuiteto dela vajeni že iz 
prvega razreda. Na vajah se srečujemo dvakrat tedensko. Učenje pesmic poteka s 
pomočjo notnih zapisov, kar daje učencem izziv, da se znajdejo v notnem zapisu, 
mlajšim pa željo, da se čim hitreje naučijo brati. Program zbora je zahtevnejši in nas 
spodbuja k temu, da se pevskih vaj redno udeležujemo. Veliko časa posvečamo 
vokalni tehniki, pravilnemu pevskemu dihu, postavitvi tona, intonaciji ter 
medsebojnemu poslušanju. Nastopamo na šolskih prireditvah, veseli pa smo 
vsakega nastopa izven šole.  Redno se udeležujemo revije otroških pevskih zborov, 
kjer imamo možnost spoznat, kako prepevajo na drugih šolah. 
  
Mpz 

Mladinski pevski zbor predstavlja višek glasbenega ustvarjanja na šoli. Večglasno 
petje je v tem zboru tisto, kar želimo doseči in tako omogočiti, da se bodo lahko otroci 
po končani osnovni šoli vključevali v zbore na srednjih šolah in nato postali 
pomemben del odraslih pevskih zasedb. Vsak pevec ima vaje dvakrat tedensko; 
skupna vaja in vaja po glasovih. V tem razvojnem obdobju se otrokom zelo razvija 
glasovni obseg tudi navzdol, kar lahko s pridom izkoristimo za petje zahtevnejših 
pesmi. Fantje se zaradi mutacije nekoliko manj udejstvujejo pri mladinskem zboru, so 
pa prijetna glasovna popestritev zbora. Veliko nam pomeni vsak nastop, ki ga imamo. 
Ponosni smo na sodelovanje v Zborovskem bumu 2017 in komaj čakamo na kak 
podoben nastop v prihodnosti. Želimo si, da bi naš mladinski zbor postal še 
številčnejši, za kar se bomo trudili tudi v naprej. 
 
 


