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Tema: Pojemo slavnostne pesmi 
     

 

 
Pouk slovenščine v slovenskem kulturnem društvu Naš dom Genk v 
Belgiji (Foto: M. Žveglič) 

 

 

 
Nastop udeležencev pouka slovenščine iz Genka in Bruslja na 

prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 2016 v Bruslju (Foto: 

J. Jerše) 

 

 
Besedila in učna gradiva:  
Prešeren, F., Zdravljica (Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=wMjSri7nNEE (24. 1. 2016)) 

Schiller, F.: Oda radosti (Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Oda_radosti (24. 1. 2016))                                       

Himne držav članic EU (Dostopno na: http://www.evropejec.si/himne (24. 1. 2016))                                                        

Črešnik, V. idr: Slovenščina 9 (Dostopno na: https://eucbeniki.sio.si/slo9/2389/index.html (24. 1. 2016))                              

Žveglič, M. idr.: V slovensko šolo hodimo - himna učencev/udeležencev dopolnilnega pouka slovenščine v Bruslju/Genku 

(učni list). 

 

Cilji:  

Učenci/udeleženci: 

- Poslušajo, berejo in razčlenjujejo umetnostna besedila, različne himne: France Prešeren, Zdravljica 

(7. kitica, slovenska himna); France Prešeren, Zdravljica (celotno besedilo); F. Schiller, Oda radosti 

(evropska himna); La Brabançonne (belgijska himna), Het Wilhelmus (nizozemska himna);                  

V slovensko šolo hodimo (himna učencev/udeležencev dopolnilnega pouka slovenščine v 

Bruslju/Genku). 

- Rešujejo naloge v e-učbeniku Slovenščina 9: Hvalnica trti in vinu. 

- Vrednotijo prevode slovenske himne v druge jezike in prevode drugih himn v slovenski jezik. 

- Primerjajo vsebino in sporočilo vseh himn. Razpravljajo pri pouku in na forumu v spletni učilnici.  

- Tvorijo krajše (daljše) mnenje (in/ali komentar) na izbrano temo in ga objavijo na forumu. 

- Javno nastopajo z interpretativnim branjem/petjem besedila: France Prešeren, Zdravljica;                  

V slovensko šolo hodimo. 

Starost: Učenci od 12 let naprej (tretje starostno obdobje); odrasli udeleženci 

Stopnja znanja: A2, B1  

Število učnih ur: 8 

Avtorica: Marija Žveglič  
Opombe: Dejavnost je bila izvedena pri dopolnilnem pouku slovenščine v Bruslju ter Genku januarja in februarja 2016.                                                                                          

Spletna učilnica: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735 

 

Dejavnosti pred branjem besedil 

Učenci/udeleženci se pogovarjajo, kaj je himna in katere himne poznajo. 

Poslušanje  

Učenci/udeleženci poslušajo himne: France Prešeren, Zdravljica (7. kitica, slovenska himna); 

F. Schiller, Oda radosti (evropska himna); La Brabançonne (belgijska himna), Het 

Wilhelmus (nizozemska himna); V slovensko šolo hodimo (himna učencev/udeležencev 

dopolnilnega pouka slovenščine v Bruslju/Genku) (Spletna učilnica). 

Branje besedil 

Učenci/udeleženci tiho individualno berejo umetnostna besedila:  

France Prešeren, Zdravljica (7. kitica, slovenska himna); France Prešeren, Zdravljica 

https://www.youtube.com/watch?v=wMjSri7nNEE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oda_radosti
http://www.evropejec.si/himne
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2389/index.html
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735
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(celotno besedilo); F. Schiller, Oda radosti (evropska himna); La Brabançonne (belgijska 

himna), Het Wilhelmus (nizozemska himna); V slovensko šolo hodimo (himna 

učencev/udeležencev dopolnilnega pouka slovenščine v Bruslju/Genku). 

Belgijsko (in nizozemsko) himno pred tem prevedejo v slovenski jezik oz. na spletu poiščejo 

slovensko različico.  

V besedilih označijo besede, ki jih slabo razumejo ali sploh ne razumejo. 

Sledi razlaga neznanih besed v besedilu. V ospredju je branje z razumevanjem.  

(Učni listi 1–4). 

Dejavnosti po branju besedil 

Govorjenje: 

Učenci/udeleženci razčlenjujejo umetnostna besedila – himne (individualno, v parih in 

skupinah) opisujejo, pripovedujejo, pojasnjujejo, komentirajo, primerjajo, utemeljujejo svoje 

razumevanje ključnih besed besedila ter bistvenih in nebistvenih podatkov. Svoja spoznanja 

posplošujejo in opravljajo dejavnosti sinteze ter vrednotijo. Svoje mnenje ustno utemeljujejo.  

 

Pisanje:  

V e-učbeniku Slovenščina 9, poglavje Hvalnica trti in vinu, rešujejo naloge in tako poglobijo 

svoje znanje o pesmi Zdravljica Franceta Prešerna.  

- Na forumu spletne učilnice objavijo svoje vrednotenje prevoda slovenske himne v druge 

jezike in prevode drugih himn v slovenski jezik.  

- Pri pouku primerjajo vsebino in sporočilo vseh himn (s pomočjo kratkih neumetnostnih 

besedil ob posameznih himnah), o tem razpravljajo pri pouku, na forumu v spletni učilnici pa 

objavijo svoje mnenje in/ali komentar. Dodajo tudi ilustrativno slikovno in fotografsko 

gradivo (Priloga 1: Vabilo udeležencem k delu v spletni učilnici; Priloga 2: Učna gradiva in 

učne dejavnosti v spletni učilnici). 

 

Nastop: 

- Javno nastopajo z interpretativnim branjem/s petjem besedila: France Prešeren, Zdravljica; 

V slovensko šolo hodimo (Priloga 3: Uradno vabilo za skupni javni nastop). 

 

Vprašanja za končno (samo)vrednotenje:  

- Kaj vem več o vsebini in sporočilu slovenske himne in drugih himn, kot sem vedel/-a pred 

tem učnim sklopom? 

- Koliko bolje znam tvoriti kohezivna/koherentna besedila na določeno temo? 

- Koliko bolje znam nastopiti v javnosti? 

Dodatno/domače delo (po možnosti) 

1. Učenci/odrasli udeleženci in učiteljica predstavijo potek dela in izsledke pri pouku 

slovenščine svojim staršem/družinskim članom. Po izbiri predstavijo tudi svoja besedila 

(mnenja in komentarje) ali/in jih objavijo v spletni učilnici udeležencev dopolnilnega pouka 

slovenščine v Bruslju/Genku. Nastopijo na javni prireditvi ob slovenskem kulturnem 

prazniku na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju.  

2. Učiteljica objavi učno gradivo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

Stičišče.  
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Učni list 1: Slovenska himna 
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Učni list 2: Himna Evropske unije, belgijska in nizozemska himna  

 

F. Schiller: Ode »An die Freude« 

 

 

 

Slovenski prevod: Oda radosti  

(2. različica, avtor prevoda neznan) 

  

  

   

Radost, od boga edina 

hčerka ti Elizijska! 

V tvoje hrame nas stopinja vodi, 

vodi, o božanstvena! 

Tvoji čari časa teku 

so pregnali kruto noč. 

Človek spet je brat človeku, 

kadar veje tvoja moč. 

Komur se usoda smeje, 

da mu je prijatelj zvest; 

če se ob ženici greješ, 

rad zavriskal bi do zvezd. 

Res je srečen, kdor ob duši 

svojo dušo si poji; 

če pa sam je, naj ne ruši, 

česar vsak deležen ni. 
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Učni list 3: France Prešeren, Zdravljica 

 

 

        France Prešeren,           

Zdravljica 
 

 
1. 

Spet trte so rodile 

prijatli, vince nam sladkó, 
ki nam oživlja žile, 

srcé razjásni in oko, 

ki utopi 
vse skrbi, 

v potrtih prsih up budi! 

 

 
2. 

Komú narpred veselo 

zdravljico, bratje! čmò zapét'! 
Bog našo nam deželo, 

Bog živi ves slovenski svet, 

brate vse, 
kar nas je 

sinóv sloveče matere! 

 

 
3. 

V sovražnike 'z oblakov 
rodú naj naš'ga treši gróm; 

prost, ko je bil očakov, 

naprej naj bo Slovencov 
dom; 

naj zdrobé 

njih roké 
si spone, ki jih še težé! 

 

 
4. 

Edinost, sreča, sprava 
k nam naj nazaj se vrnejo; 

otrók, kar ima Slava, 

vsi naj si v róke sežejo, 
de oblast 

in z njo čast, 

ko préd, spet naša boste last! 
 

 
5. 

Bog žívi vas Slovenke, 
prelepe, žlahtne rožice; 

ni take je mladenke, 

ko naše je krvi dekle; 
naj sinóv 

zarod nov 

iz vas bo strah sovražnikov! 
 

 

6. 
Mladenči, zdaj se pije 

zdravljica vaša, vi naš up; 

ljubezni domačije 
noben naj vam ne usmŕti 

strup; 

ker zdaj vàs 
kakor nàs, 

jo sŕčno bránit' kliče čas! 

 

 

7. 
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! 

 

 

8. 
Nazadnje še, prijatlji, 

kozarce zase vzdignimo, 

ki smo zato se zbrat'li, 
ker dobro v srcu mislimo; 

dókaj dni 

naj živí 
vsak, kar nas dobrih je ljudi! 
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Učni list 4: V slovensko šolo hodimo (himna učencev/udeležencev dopolnilnega pouka slovenščine v 

Bruslju/Genku)  

Učiteljica: Kdo hodi v šolo, kdo hodi v slovensko šolo v Bruslju/Genku? 

Učenci: 2 x 

Mi vsi pa v šolo hodimo, 

hodimo, hodimo, 

v slovensko šolo hodimo, 

od jutra do večera.  

 

Učiteljica:  Kaj pa delate v slovenski šoli v Bruslju/Genku?  

Učenci: 2 x 

Pri nas se pogovarjamo,  

pogovarjamo, pogovarjamo, 

pri nas se pogovarjamo, 

od jutra do večera. 

 

Učiteljica: A tudi poslušate … glasove, enega za drugim, pa še enega, pa še enega? 

Učenci: 2 x 

Pri nas tudi poslušamo,  

poslušamo, poslušamo, 

pri nas tudi poslušamo, 

od jutra do večera. 

 

Učiteljica: A znate tudi brati? Znate brati črke, besede, tudi besedila?  

Učenci: 2 x 

Pri nas pa tudi beremo,  

beremo, beremo,  

pri nas pa tudi beremo, 

od jutra do večera. 

 

Učiteljica: Ne boste rekli, da tudi črke že znate pisati? Kaj pa besede, besedila tudi že pišete?  

Učenci: 2 x 

Pri nas seveda pišemo,  

pišemo, pišemo,  

pri nas seveda pišemo, 

od jutra do večera. 

 

Učiteljica: Vam je všeč v slovenski šoli v Bruslju/Genku? 

Učenci: 2 x 

V slovensko šolo hodimo, 

hodimo, hodimo, 

in vsi veseli smo, 

od jutra do večera. 
Avtorji: K. Šoster Olmer, L. in R. Krajnčan, Mi pa hiško zidamo                                                                                                                     

Ustvarjalna priredba besedila: M. Žveglič in učenci pouka slovenščine v Bruslju  
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Priloga 1: Vabilo udeležencem k delu v spletni učilnici 

Januar 2016 – Pouk slovenščine tudi v oblaku? 
Kako? Poleg rednega pouka ste v januarju 2016  vabljeni tudi k pouku na daljavo.  

Kje? V spletni učilnici: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735 

Geslo in uporabniško ime si določite sami, ključ pa je (samo ob prvem 

vpisu): ********** (Natančna navodila so na drugi strani tega lista.) 

IME SPLETNE UČILNICE: SLOVENŠČINA - DPS za odrasle - Belgija (Marija Žveglič) 

Kdo? Udeleženci pouka v Genku, Bruslju (povabljeni tudi iz Pariza in Haaga) 

Kaj? FORUM I: SLOVENSKA HIMNA (7. kitica Prešernove Zdravljice) 

Tutor? Marija Žveglič  

Poglavje? 

 
Naloge? Spoštovani, 

ogledali ste si posnetke, poslušali, brali besedila ... 

Na forumu SLOVENSKA HIMNA oddajte svoj komentar. 

Z lepimi pozdravi, 

Dodaj novo temo razprave
 Prosim, ne dodajajte nove teme razprave, ampak se vključite na spodnji forum:  

Razprava Začeta od Odgovori 

SLOVENSKA HIMNA 

 

Marija Žveglič 0 

Na tem forumu, prosim, napišite: 

1. O čem govori slovenska himna? 

2. Dodajte mnenje, kaj je sporočilo slovenske himne. 

3. Kako komentirate branje igralcev Staneta Severja in Vanesse Redgrave? Vam je všeč? 

4. Menite, da so prevodi slovenske himne v druge jezike ustrezni? 

 Uredi | Izbriši | Odgovori 

Objavi v forumu 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735
https://skupnost.sio.si/mod/forum/discuss.php?d=100516
https://skupnost.sio.si/user/view.php?id=1647&course=6735
https://skupnost.sio.si/mod/forum/discuss.php?d=100516
https://skupnost.sio.si/user/view.php?id=1647&course=6735
https://skupnost.sio.si/mod/forum/discuss.php?d=100516
https://skupnost.sio.si/mod/forum/post.php?edit=464078
https://skupnost.sio.si/mod/forum/post.php?delete=464078
https://skupnost.sio.si/mod/forum/post.php?reply=464078#mformforum
https://skupnost.sio.si/user/view.php?id=1647&course=6735
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Registracija ob prvem obisku spletne učilnice:  

- https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735 

- Ustvari nov račun. 

- Predmet: SLOVENŠČINA - DPS za odrasle - Belgija (Marija Žveglič) 

- KLJUČ ZA VPIS:  ********** 

 

 

 

 

 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=6735
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Priloga 2: Učna gradiva in učne dejavnosti v spletni učilnici  
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Priloga 3: Uradno vabilo na skupni javni nastop; učenca DPS Bruselj pojeta slovensko 

himno; učenci pojejo himno učencev pouka slovenščine  V slovensko šolo hodimo  

 

 

Foto: Facebook Embassy of Slovenia Brussels 
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Foto: Janez Jerše  

 


