
OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 

 
1. LETNIK 

 
 Poznavanje strukture in delovanja glasotvornih organov 

 Poznavanje fiziologije dihalnega sistema 

 Usklajevanje mišične aktivnosti in zračnega toka (appoggio) 

 Impostazione della voce 

 Koordiniran zastavek, odstavek 

 Legato 

 Resonančno izenačevanje s pomočjo nazalnih soglasnikov 

 Spoznavanje in vzpostavljanje lastne glasovne identitete 
 
Učenci se podrobno teoretično in praktično spoznajo z vsemi organi oziroma deli 

telesa, ki sodelujejo pri nastajanju glasu in razumejo njihovo specifiko in soodvisno 
delovanje, ki pogojuje pravilno delujoč pevski glas. Izvajajo ustrezne govorne in 
enostavne pevske vaje, ki spodbujajo usklajeno delovanje glasotvornih struktur. 
Teoretično in praktično se spoznajo s strukturo in delovanjem dihalnega sistema, 
izvajajo dihalne ter dihalno – pevske vaje in z njimi utrjujejo pravilno, koordinirano 
vodenje zračnega toka. 
Učenci praktično spoznavajo principe appoggio tehnike, ki zajema celotni sistem 
strukturne podpore. Izvajajo govorne in pete vaje, s katerimi spoznavajo in ozaveščajo 
aktivnost mišičevja abdominalne stene v povezavi s hitrostjo izdiha ter ustreznimi 
odzivi v področju grla in vokalnega trakta. 
Z izvajanjem ustreznih petih vaj ter pesmi utrjujejo zaznavanje in obvladovanje 
glasovne resonančne orientacije. Poudarek je na resonanci glave. 
Spoznavajo različne vrste zastavka (trdi, mehki, aspirirani) in z izvajanjem petih vaj 
na enem tonu utrjujejo pravilni začetek in konec petega tona. 
Učenci usvajajo principe legato petja, ki temeljijo na neprekinjenem in enakomernem 
pevskem glasu. Izvajajo diatonične in kromatične pete vaje manjšega obsega na vse 
samoglasnike. V pesmih skozi besedilo vzdržujejo konstanten zračni tok in pri 
izgovarjavi soglasnikov ne prekinjajo petih samoglasnikov. 
Učenci izvajajo pete vaje z nazalnimi soglasniki in nazalnimi soglasniki v kombinaciji 
s samoglasniki, s katerimi utrjujejo resonančno ravnovesje in izenačujejo glas. 
Razvijajo občutek za ustrezno zaznavanje lastnega inštrumenta in njegovih 
značilnosti in se s tem uvajajo v samostojno ter suvereno pevsko izvajanje.  
Učenci spoznavajo osnovne prvine glasbenega zapisa, poudarjeno je razumevanje in 
osebni odnos do besedilne predloge in razpoznavanje ter razumevanje strukture 
posameznih pesmi na osnovni ravni. 

 
 

2. LETNIK 
 
 Ozaveščanje delovanja dihalno – pevskih struktur 

 Usklajevanje mišične aktivnosti in zračnega toka (appoggio) 

 Impostazione della voce 

 Legato 

 Melizmatika 

 Resonančno izenačevanje s pomočjo nazalnih in nenazalnih soglasnikov  

 Definicija in artikulacija samoglasnikov 

 Vzpostavljanje in utrjevanje lastne glasovne identitete 
 



Učenci z izvajanjem dihalnih, govornih in petih vaj utrjujejo dinamično ravnovesje 
aktivnosti mišic abdominalne stene ter gibanja zraka in razvijajo pravilno dihalno 
tehniko. Razvijajo občutek za ustrezno zaznavo ter urijo uravnavanje soodvisnosti 
celotnega dihalno – pevskega mehanizma. 
Utrjujejo prožnost dihalnega mišičnega sistema v povezavi z aktivnim, neprisiljenim 
zračnim tokom, koordiniranim glasovnim izvajanjem ter resonančnim ravnovesjem. 
Ozaveščajo funkcionalnost celotnega telesa kot inštrumenta, odpravljajo morebitne 
krčevitosti in utrjujejo prožnost glasu. 
Učenci utrjujejo vse elemente appoggio tehnike in z izvajanjem ustreznih petih vaj ter 
pesmi utrjujejo zaznavanje in obvladovanje glasovne resonančne orientacije. 
Poudarek je na resonanci glave. 
Učenci usvajajo principe legato petja, ki temeljijo na neprekinjenem in enakomernem 
pevskem glasu. Izvajajo diatonične in kromatične pete vaje manjšega obsega na vse 
samoglasnike. V pesmih skozi besedilo vzdržujejo konstanten zračni tok in pri 

izgovarjavi soglasnikov ne prekinjajo petih samoglasnikov. 
Učenci izvajajo pete vaje za gibkost glasu in prožnost vokalnega trakta. Izvajajo pete 
vaje z nazalnimi soglasniki in nazalnimi soglasniki v kombinaciji s samoglasniki, s 
katerimi utrjujejo resonančno ravnovesje in izenačujejo glas. Izvajajo pete vaje z 
vključevanjem nenazalnih soglasnikov, ki omogočajo zaznavo zaželenega 
resonančnega ravnovesja. 
Učenci urijo ustrezno oblikovanje petih samoglasnikov ter izenačujejo njihovo 
kvaliteto v različnih tonskih legah. Utrjujejo prožno in gladko prehajanje med 
samoglasniki na enem tonu, diatonično v petih vajah manjšega obsega in intervalno 
v petih vajah z manjšimi skoki. 
Razvijajo občutek za ustrezno zaznavanje lastnega inštrumenta in njegovih 
značilnosti in se s tem uvajajo v samostojno ter suvereno pevsko izvajanje.  
Učenci spoznavajo osnovne prvine glasbenega zapisa, poudarjeno je razumevanje in 
osebni odnos do besedilne predloge in razpoznavanje ter razumevanje strukture 
posameznih pesmi na osnovni ravni. Poleg tega učenci v izvajanje pesmi vključujejo 
ustrezne emocionalne odzive. 

 
 

3. LETNIK 

 
 Ozaveščanje delovanja dihalno – pevskih struktur 

 Usklajevanje mišične aktivnosti in zračnega toka (appoggio) 

 Impostazione della voce 

 Legato 

 Melizmatika 

 Resonančno izenačevanje s pomočjo nazalnih in nenazalnih soglasnikov 

 Izenačevanje samoglasnikov 

 Izenačevanje glasovne barve in kvalitete v širšem tonskem obsegu 

 Izenačevanje registrov 

 Fraziranje krajših motivov 

 Utrjevanje lastne glasovne identitete 
 
Učenci utrjujejo in izpopolnjujejo nadzorovanje aktivnosti dihalno pevskega 
mehanizma. Krepijo ustrezno zaznavo pravilne ali neustrezne rabe dihalnih struktur, 
utrjujejo koordinacijo zračnega toka in glasovnega izvajanja, utrjujejo pravilen položaj 
pevskih struktur in prožnost vokalnega trakta. Pevsko – dihalni mehanizem 
zaznavajo kot celoto. Utrjujejo zavestno pravilno rabo celotnega inštrumenta ter se s 
tem uvajajo v samostojno pevsko izvajanje. 



Učenci izenačujejo glasovno kvaliteto v posameznih samoglasnikih in ohranjajo 
izenačen zven skozi samoglasniške menjave. Artikulatorje uporabljajo prožno in 
ohranjajo njihovo hkratno polno resonančno aktivnost. 
Utrjujejo pravilno zaznavo ter rabo registrov (prsni, glavni, mešani) in prehode med 
registri izvajajo gladko in koordinirano. Ohranjujejo enakomerno glasovno energijo, 
barvo in kvaliteto skozi pete vaje in pevske linije v širšem intonančnem obsegu ter v 
večjih intervalih. 
Samostojno oblikujejo posamezne fraze in razvijajo občutek oziroma sposobnost za 
spoznavanje in pevsko sporočanje povezave med pomenom besedila in glasbenim 
izrazom. Poglabljajo principe glasbenega – pevskega poustvarjanja in smisel ter 
sposobnost za posredovanje vsebine. 

 
 

4. LETNIK 
 

 Utrjevanje tehnike appoggio 

 Utrjevanje prožnosti dihalno – pevskega mehanizma 

 Legato 

 Izenačevanje glasovne barve in kvalitete v različnih tonskih legah 

 Izenačevanje in raba registrov 

 Kontrolirano izvajanje različnih dinamičnih ravni; crescendo, decrescendo 

 Fraziranje 

 Izpopolnjevanje lastne glasovne identitete 
 
Učenci izpopolnjujejo in nadgrajujejo vse doslej obravnavane učne vsebine. Izvajajo 
dihalne, govorne in kompleksnejše pete vaje za utrjevanje poglavitnih tehničnih prvin 
kot so koordinacija dihalno – pevskega mehanizma, koordiniran zastavek ter 
odstavek, mišična in glasovna prožnost, legato, glasovna izenačenost, definicija in 
artikulacija samoglasnikov ter soglasnikov, obvladovanje registrskih prehodov ter 
resonančno ravnovesje. 
Poseben poudarek je namenjen integrirani rabi celotnega inštrumenta, povezovanju 
mišične elastičnosti z ustreznimi resonančnimi odzivi.  
Z izvajanjem ustreznih petih vaj ter pesemskih fraz učenci utrjujejo izenačevanje 
glasovne energije, barve in kvalitete skozi celotni glasovni obseg. Glasovno 
izenačenost urijo tudi na posameznih dinamičnih ravneh ter v postopnih dinamičnih 
spremembah. 
Učenci razvijajo interpretativne sposobnosti, izvajajo različne čustvene in karakterne 
vsebine in poglabljajo smisel za podajanje ustreznega razpoloženja. Učence pri 
obravnavi pesmi vodi temeljito razumevanje besedilne predloge in ponotranjenje 
vsebine, ki jo podajajo z ustreznim izvajanjem glasbenega izraza. 

 
 

5. LETNIK 

 
 Utrjevanje tehnike appoggio 

 Izpopolnjevanje prožnosti dihalno – pevskega mehanizma 

 Legato 

 Izenačevanje glasovne barve in kvalitete v različnih legah ter na različnih 
dinamičnih ravneh 

 Izenačevanje in raba registrov 

 Utrjevanje dinamične kontrole  

 Modifikacija samoglasnikov (aggiustamento) 



 Stabiliziranje glasovnega obsega 

 Fraziranje 

 Stilno izvajanje 

 Usklajevanje tehnike in komunikacije 

 Izpopolnjevanje lastne glasovne identitete 
 
Učenci izpopolnjujejo in nadgrajujejo vse doslej obravnavane učne vsebine. Izvajajo 
dihalne, govorne in kompleksnejše pete vaje za utrjevanje poglavitnih tehničnih prvin. 
Poseben poudarek je namenjen integrirani rabi celotnega inštrumenta, povezovanju 
mišične elastičnosti z ustreznimi resonančnimi odzivi. Učenci utrjujejo veščine 
dihalne tehnike, resonanco glave, urijo projekcijo in izenačevanje glasu. 
Učenci spoznavajo različne stile, vezane na zgodovinski razvoj in glasbeno obliko. 
Spoznavajo se s specifikami pesemskih oblik baročnega, klasičnega ter romantičnega 
obdobja ter z besedilnimi predlogami v različnih jezikih, jih razumejo in ustrezno 
interpretativno podajajo. Razvijajo lastni glasbeni izraz in elemente pevske tehnike 
uporabljajo kot orodje za posredovanje muzikalnih vsebin.  


