
GUM   2. in 4. 2. 2021  Ples kralja Matjaža   

Pred tabo je nova snov, a nadaljevanje tiste, ki smo jo že začeli obravnavati. Obravnava bo 

potekala s pomočjo poslanega gradiva, vsebin v učbeniku, na spletu – (branje in) 

poslušanje ter zvezka – zapisovanje.  

• V tem tednu  (1. 2. – 5. 2. 2021) imamo na urniku 2 šolski uri.  

 

Obravnavana enota: GLASBENO POPOTOVANJE PO SLOVENIJI 

PREDALPSKE POKRAJINE; PLES KRALJA MATJAŽA – plešemo ter 

ponovitev slovenske himne: ZDRAVLJICA  

  

1. O Kralju Matjažu si prebiral (v učbeniku) in poslušal pripovedko že pretekli teden. 

Danes pa nas čaka bolj zabaven del. Kralj Matjaž je Alenko resnično povabil na ples. 

Vendar je bil ples v tistih časih nekoliko drugačen. Oglej si videoposnetek, da si boš laže 

predstavljal takratni ples.  Posnetek:   
 

  
 

srednjeveški grajski ples; povezava:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JiE17pvisBg.   
  

2. Pred nadaljevanjem dela ponovi; poslušaj in zapoj pesem: PLES KRALJA MATJAŽA; 

učb. str. 26.  
 

3. V zvezku že imaš naslov podpoglavja: PREDALPSKE POKRAJINE in upam, da je v 

zvezku tudi slika Kralja Matjaža …   

  

Glede dostopa do gradiva v interaktivnem učbeniku na spletu imaš natančna navodila, 

ki jim je potrebno slediti in zagotovo ti bo uspelo.  V kolikor se ti kje zatakne, me 

obvesti po el. pošti, da ti lahko posnetek pošljem in se boš pesmico / ples naučil.  
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GRADIVO  

 
V INTERAKTIVNEM GRADIVU BOŠ NAŠEL PLES KRALJA MATJAŽA; SKRBNO SI GA OGLEJ IN 
ZAPLEŠI. ČE IMAŠ DOMA KOGA, GA POVABI NA PLES.  
KO BOŠ PLESNE KORAKE OBVLADAL, SE LAHKO POSVETIŠ ŠE PREPEVANJU OB PLESU. 



 

 

 

Če bi bili v šoli, bi skupaj zapeli našo slovensko himno, posvetili bi se besednemu in 

glasbenemu delu. Ker ste doma, pa se boste s petjem kar sami »pripravili« na kulturni dan, 

ki ga Slovenci praznujemo 8. februarja.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAŠI  PESMI   BOMO  DODALI ŠE  

SPREMLJAVO ; KER (VERJETNO)  

DOMA NIMAŠ ZVONČKOV /  

KSILOFONA, BOMO  SPREMLJAVO   

IZVAJALI LE  Z BOBNOM   ( LAHKO  

IGRAŠ TUDI NA PRAZEN  

KUHINJSKI LONEC)   IN  PALČKAMI   

TE LAHKO NADOMESTIŠ Z  ( 

LESENIMI KUHINJSKIMI  

PRIPOMOČKI).   SPREMLJAVO SI  

OGLEJ, POSKUSI, ZAPOJ IN SE  

SPREMLJAJ.    

P ri BOBNU: imaš  8  enakomernih   

( enako dolgih) udarcev  –   izvajaš  

jih ob besedilu: »roke navzkrižem  

…«;   

PALČKE:  šest krajših in en daljši   

udarec  –   pri besedilu: »bijmo s  

petami …«.   



POSLUŠAJ IN ZAPOJ link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c  

 

 

 Živé naj vsi naródi, ki hrepené 
dočakat` dan, da, koder sonce hodi, 

prepir iz svéta bo pregnan, 

da rojak 

prost bo vsak, ne 

vrag, le sosed bo mejak! Da 

rojak 

 

prost bo vsak, ne 

vrag, le sosed bo mejak! 

  

Ali se še spomniš kdo je avtor besedila in kdo je avtor glasbe naše himne? Pokukaj v 

učbenik, poišči zapis o naši himni in zapoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor učne priprave se fotografij in posnetkov na kakršenkoli način ne lasti. Gradivo je namenjeno izključno v izobraževalne namene. 
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