
Člani Športnega društva slepih in slabovidnih iz Škofje Loke smo se udeležili poletnega 
tabora na Kolpi, ki je potekal od 9-13.7.2003 v Marindolu. V sklopu številnih organiziranih 
aktivnosti smo sodelovali tudi na glasbeni delavnici. Pogovarjali smo se o glasbenikih, 
glasbilih in glasbenih zvrsteh. Ugotovili smo, da je glasba zelo širok pojem in da je prisotna 
skoraj na vsakem koraku.  
 
Delo je potekalo po skupinah. Najprej smo skušali našteti čimveč različnih glasbil in nato še 
glasbenih zvrsti. Potem je vsaka skupina izbrala eno glasbeno zvrst in jo opisala. Glavni del 
delavnice je predstavljalo ustvarjanje besedila na temo družina. Skušali smo napisati kar 
najbolj izvirno besedilo, ki bi ustrezalo skladbi določene glasbene zvrsti. 
 
Pa poglejmo, kaj smo na delavnici ustvarili: 
 
 
KLASIČNA GLASBA 
Začne se v renesansi. Deli se na motete (cerkveni) in madrigale (posvetni). Začne se razvijati 
monofonično in polifonično petje. Naslovi so izbrani po prvem verzu. Znana skladatelja iz 
renesanse sta Gallus in Pelestrina. V baroku se razvijejo glasbene kantate in oratoriji, fuge in 
koncerti (Vivaldi – Štirje letni časi). V klasičnem obdobju se pojavijo simfonije (večstavčne 
pesmi, ki jih sestavljajo stavki kot so rondo, variacija, menuet). Poznamo verižni in variacijski 
rondo. Menuet je sestavljen ABABCDCDAB. CDCD je vmesni del, ki se mu reče trio, ker so 
ga včasih igrali le trije instrumenti, ostalo je igral cel orkester. Variacije: vedno ista tema 
vendar variira. Simfonija je sestavljena iz 4 stavkov. Najbolj znana skladatelja iz tega obdobja 
sta Mozart in Beethoven. Klasično glasbo izvaja največkrat simfonični orkester, ki ga 
estavljajo sekcija godal, trobil, pihal, tolkal in brenkal. Godalni orkester sestavljajo violine, 
viole, čelo, klavir oz. čembalo. Najbolj znane simfonije : Beethoven - 5. simfonija; Čajkovski 
– Klavirski koncert; Smetana – Vltava. 
 
 
MISLI O DRUŽINI 
Družina je nekaj, kar nam predstavlja varnost in notranji mir. Družina so ljudje, ki nam nudijo 
ljubezen in prijateljstvo. Mama nas rodi in doji. Družino sestavljajo oče, mama in otroci. 
Otroci prinesejo v družino veselje, razigranost, risanke. Dedek in babica pazita na vnuke, jih 
razvajata, pomembno pa je, da jim s svojimi izkušnjami pomagata odrasti. Nekoč sta v družini 
prevladovala matriarhat ali patriarhat, v novejši družini pa se vloge vedno bolj sorazmerno 
porazdelijo med mamo in očeta. Po svojih močeh pomagajo tudi otroci. 
 
 
ROCK 
 
Rock je glasbena zvrst, kjer inštrumentalno prevladujejo bobni, bas kitara in kitara (ritmična 
in solo). Prevladujejo hitrejši, trši ritmi (razen pri rock baladah). Rock je glasba, ki je nikoli 
niso zatrli – vedno preživi, vedno se prilagaja. V povprečju je največ bendov rock bendov. 
Tudi največ ljudi v svojo poslušano zvrst uvršča rock. Ta glasbena zvrst se je tudi najbolj 
razvejala: heavy metal, soft rock, pop-rock ipd. Barvi rocka sta črna in rdeča. Rockerji se 
oblačijo v usnje in kavbojke. Rock se je začel razvijati okrog leta 1960 s skupino The Beatles. 
Rock koncerti so noro obiskani, prirejajo se tudi v humanitarne namene. »Rock forever!« 
 
 



DRUŽINSKI ROCK (1) 
 
Že od davnih davnih let 
Vrti se ta naš svet. 
A ker smo vsi na ful 
Družina ni več kul 
 
Kapital nas uničuje 
In družino razgrajuje 
A kje so tisti časi 
Ko bili smo vsi prjatli. 
 
Že od davnih davnih let 
Vrti se ta naš svet. 
A ker smo vsi na ful 
Družina ni več kul 
 
Družina je že kul 
A vsi smo mi na nul 
Zato skup stopmo vsi 
Da družinski bomo mi 
 
Že od davnih davnih let 
Vrti se ta naš svet. 
A ker smo vsi na ful 
Družina ni več kul 
 
 
DRUŽINSKI ROCK (2) 
 
Skupi že ogromn let 
Skušamo se razumet 
 
En leži, drug nori 
Fotr pa na kavču  
Z daljincem v rok sedi 
 
Težave vsak dan na sporedu so 
Ko psa na sprehod peljemo 
 
Mamin ton nam ni všeč 
Zato se na hitr poberemo preč 
 
Sestra šminko si kupuje 
Brat pa zlobne načrte kuje. 
 
 



DRUŽINSKI ROCK (3) 
 
Že od davnih davnih let 
Vrti se ta naš svet 
Kje so tisti stari časi 
Ko bili smo vsi še mladi 
 
Sej družina sama je kul 
Včasih butamo se ful 
Eden se dere, drug molči 
Na koncu se povsod kriči 
 
Kujanje je naš adut 
Družinski dan je včasih krut 
Na koncu vse uredu je 
Ker nihče več nam modruje ne 
 
Družina smo, ko smo otroci 
Ko smo stari, nas družina nosi. 
Zmeraj je tle, 
Če hočemo ali ne. 
 
 
 
NARODNO-ZABAVNA GLASBA: 
 
Narodno-zabavna glasba je tipična ljudska glasba, katere korenine izvirajo iz Srednje Evrope. 
Je zelo preprosta. Glavni inštrumenti, ki se pri tej glasbi igrajo, so harmonika, kitara, 
kontrabas, trobenta in klarinet. Osnova sta valček in polka. Ta zvrst ima dolgoletno tradicijo 
tudi v Sloveniji, priljubljena pa je tudi v Avstriji, severni Italiji in Nemčiji. Zaradi njenih 
značilnosti je priljubljena predvsem med starejšo populacijo. Med mladimi ni tako 
priljubljena. Nadeli so ji negativno ime »goveja« glasba. Škoda, da tej lepi in veseli zvrsti 
glasbe ne prisluhnejo pogosteje tudi mladi. Glasbeniki, ki igrajo narodno-zabavno glasbo, so 
oblečeni v posebne narodne noše, ki se razlikujejo od področja do področja, imajo pa že 
dolgoletno tradicijo. Poleg petja in igranja na inštrumente se uporabljajo tudi značilne vzklike. 
To sta vriskanje in jodlanje. Glasba se pogosto izvaja na različnih veselicah, kjer se nanjo radi 
zavrtijo tako stari kot mladi, ob tem pa veliko vriskajo. Glasbo je mogoče slišati tudi na 
različnih radijskih postajah, priljubljena oddaja je npr. Četrtkov večer. Besedila v glavnem 
govorijo o domovini Sloveniji in o mamah. Nekatera govorijo tudi o ljubezni, tako da lahko 
rečemo, da imajo erotični prizvok. Glavni izvajalci so Slaki, Avseniki, Vesele Štajerke in 
Narodni Čuki. Najbolj znana pesem je Na Golici. 
 
 



DRUŽINSKI VALČEK 
 
Družina moja 
o kok' si fina 
pri nas lepo je  
pri nas vse štima 
 
Ob zori vstanemo 
eno zapojemo 
in na delo 
veseli odidemo 

 
Oče vozi Zetorja 
sine ma pa Ursusa 
hčerka njivo pleve 
nismo vam mi šleve 

 
Mati kuha nam kosilo 
hrane mamo res obilo 
žgance danes bomo imeli 
z ocvirki jih zabelili 
 
Družina moja 
o kok' si fina 
pri nas lepo je  
pri nas vse štima 
 
Vse do mraka  
veselo delamo 
da žeje ne trpimo 
le en šnopček zvrnimo 
 
Zvečer se zberemo 
veselo pijemo 
veselo pojemo 
veselo plešemo 
srečni smo mi vsi 
 
Tud ponoči nam je lepo 
Ata na mamo 
hčerka k sosedu 
sine pa s kozo se je zapledu 
 
Družina moja 
o kok' si fina 
pri nas lepo je  
pri nas vse štima 

 



POP 
 
Osnova vsake glasbe je glasbena lestvica (DO RE MI FA SO LA TI DO). V slovenski glasbei 
je pop glasba močno prisotna v našem življenju. Trenutno so najbolj popularni izvajalci 
skupina Be Pop (žal brez Nejca), Game Over so zakon, Sebastjan je car. V letošnjem letu se 
poskušajo na našem tržišču uveljaviti tudi tri mladenke z imenom Uniqe, ki pa bodo imele 
težko nalogo, če bodo hotele preseči uspehe prej omenjenih skupin.Začetki boljšega popa v 
slovenksi glasbi segajo v 80-ta leta, ko so na plan prikukale skupine Pop Design, Don Juan in 
Agropop. Tudi Zlatko Dobrič se je poskušal najti v pop glasbi, vendar z manj sreče. Več sreče 
ima Natalija Verboten (vizuelna glasba), ki je zmagala na odmevnem festivalu Slovenska 
popevka v soboto 5.7.2003 v Ljubljanskih Plečnikovih Križankah. Vstopnina je stala 1.800 
SIT. V slovenskem popu moramo omeniti tudi Nušo Derenda, Regino in predvsem Karmen 
Stavec, brez katere si ne moremo predstavljati evrovizijske popevke. Žal smo osvojili samo 
23. mesto s čudovitim besedilom v skladbi NA NA NA.Med moškimi izstopa lepotec, naš 
bivši someščan, redni gost kavarne Homan in lomilec src slovenskih manekenk, Jan 
Plestenjak. Čuki osvajajo s Komarjem, Pika Božič pa z vročimi hlačkami in delkolteji. Pop 
scena je v Sloveniji zelo razgibana, zapečemo jo lahko na CD, mp3, MPK in kasete. 
 
 
DRUŽINA (1) 
 
Drug z drugim 
Roka v roki 
Upanje v bodočnost 
Želja usliši željo 
Intimni trenutki razcveta ljubezni 
Novorojenčki na poti 
A ni to lepo? 
 
So meseci naokrog 
Otroški jok 
 
Smeh 
To spremlja nas povsod 
Ati in mami 
Resnično sta zlata 
Še vedno se imata rada 
In dnevi tako hitro teko 
 
In otroci že v šolo gredo 
Nalog je cel kup 
 
Odgovornost pa tud 
Težave rešujemo skup 
Raste družina zdaj naša 
Otroci po svoje gredo 
Cel kup je že vnučkov 
In naše življenje je to 
 
 



DRUŽINA (2) 
 
Oj družina sveti hram 
Brez tebe ne vedel bi ne kod ne kam 
Ata mama glavna sta 
Otroka pa razgrajata 
 
Družina res je lepa stvar 
Kdror nima je, je samotar 
Zaupanje, ljubeze, nič skrbi 
Vse to družino gor drži 
 
Oj družina, mati ti 
Nič naj te ne razpusti 
Nikoli ne bi mislil si 
Da ti tako pomembna si. 


