
VAJE PRI PREDMETU PESEM IN GLASBA   
(3. letnik VSP katehetsko-pedagoška smer) V ŠTUD. LETU 2010/11  
 

 Vaje pri predmetu Pesem in glasba bodo potekale tako, da boste po določeni posredovani 
snovi na predavanjih (in na internetni strani TEOF) dobili navodila za vajo, seznam literature in rok, do 
kdaj mora biti vaja opravljena. Vse vaje morajo biti opravljene, ker so predpogoj za izpit, končni rok 
za oddajo vseh vaj pa je 21. januar 2011. Pri vajah, ki zahtevajo predstavitev v razredu, se poleg 
predstavljene snovi ocenjuje tudi suveren nastop in primerna priprava na samo predstavitev (ne 
branje, ampak predavanje). 

Vse vaje morajo biti opravljene, ker so predpogoj za izpit. Vse vaje se ocenjuje z ocenami od 5 
do 10. Končna skupna ocena iz vaj (seštevek 4 ocen) znaša 20% končne ocene pri predmetu Pesem in 
glasba. 

Vaje, ki jih je potrebno oddati, boste pošiljali na elektronski naslov cecilija.emersic@teof.uni-
lj.si, vsaka prejeta vaja pa bo potrjena v roku petih dni. Če potrditve ne boste prejeli, to pomeni, da se 
je pošta izgubila in jo pošljite še enkrat.  
 
Vaje: 
 
1. vaja (pisna in ustna): 

- poiskati mašo enega od slovenskih skladateljev (posnetek, lahko tudi note), na kratko opisati 
življenjepis tega skladatelja in preceniti liturgično primernost skladbe 

- sledi predstavitev skladatelja in skladbe v razredu 
 
2. vaja (ustna): 

- pripraviti glasbeni program pri enem od bogoslužij (sami zberete situacijo, npr. birma v 
župniji …) ter pri uri predstaviti eno od pesmaric, primernih za rabo pri bogoslužju:  

� zborovska cerkvena pesmarica ali  
� ljudska cerkvena pesmarica ali  
� mladinska bogoslužna pesmarica (tudi s sodobno krščansko popularno 

glasbo) 
- namen vaje: seznanitev z cerkveno glasbeno literaturo, ki nam je na voljo v slovenskem 

prostoru 
 
3. vaja: 

- gost (udeležba obvezna)  
 
4. vaja: 

- “terenska vaja”: predstaviti glasbeno delovanje v župniji, pod katero spadate (pevski zbori, 
psalmisti, ljudsko petje, glasbene skupine …) 

- izvesti anketo z zborovodji  
- namen vaje: stopiti v stik s sodelavci na župniji 

 


