
                                                                         

ZGODBA … O petju, ki je spremljalo delo  – UČNI LIST (Valentina Ugovšek, Franci Krevh) 

 
REŠI → NE ZGREŠI  

             UČNI LIST ZA POZORNE POSLUŠALCE –  Zgodba … o petju, ki je spremljalo delo  

 
PESEM NOSAČEV ŽITA je najstarejša ohranjena pesem in prvi primer delovne pesmi. Preberi jo:  

 
Snope in belo žito 

nosimo dan za dnem. 
Kašče prepolne so, 

polne vse ladje 
Zrnje že teče čez krov. 

Nas pa še zmeraj priganjajo. 
Lačni in sključeni stopamo. 

Naša pleča so bron, 
naša srca so bron, 

ko nosimo dan za dnem. 
2. Je res/ni res? Obkroži.  
 

Zrnje teče čez krov, ker je ladja že stara. DA NE 

»Naša srca so bron« pomeni, da so njihova čustva otopela. DA NE 

Pesmi ob delu so vedno vesele. DA NE 

Pesmi ob delu so izumili črnski delavci. DA NE 

Pesmi ob delu lahko poje en sam ali pa cela skupina. DA NE 

Pesem je delo spremljala samo na začetku dela. DA NE 

Pele so samo ženske, moški niso imeli smisla za ritem. DA NE 

S pesmijo so se spodbujali, govorili zgodbe in bolj usklajeno delali. DA NE 

 
2. Ob mornarski pesmi The Wellerman tudi ti poskusi začutiti ritem veslanja. Pobrskaj po peresnici 
in izberi eno pisalo/radirko/šilček ter se s sošolci posedi v krog. Najprej poslušajte prvo kitico pesmi 
nato pa si v krogu ritmično podajajte svoje pripomočke, kot je narisano spodaj. Namesto 
pripomočkov iz peresnice lahko uporabite tudi lončke. Pazite na ritem!  

 
3. Na katero glasbeno zvrst so imele delavske pesmi temnopoltih sužnjev v Ameriki največji vpliv? 
 

a) METAL 
b) JAZZ 
c) KLASIČNA GLASBA 
d) BLUES 
e) BALKAN 
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5. 🎵➕ 💪  ZA MATEMATIČNO-GLASBENE NAVDUŠENCE  💪 ➖🎵 

Na obali Jamajke so delavci na ladjo nosili banane 🍌. Prvi je prinesel 15 parov banan, drugi 25 banan, 
tretji pa toliko kot oba skupaj. Koliko banan so v tisti noči znosili delavci, če so postopek še 5x 
ponovili? 
 

🍌Račun: ____________________________________ 

🍌Odgovor: __________________________________ 

 

4. Kaj so prednosti skupnega petja med delom? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

5. Delo v skupinah: 
 
Razdelite se v več skupin. Vsaka skupina naj si na način KLIC IN ODZIV izmisli svojo delovno pesem. 
Izberite si temo, o kateri boste peli, določite glavnega »delavca«, ki poje naprej, ostali pa mu vedno 
enako odgovarjate. Pesem predstavite ostalim v razredu. 
Pesem naj govori o:  
 
a) TEŽKEM ŽIVLJENJU PRI POUKU 
b) ZMAGOVALNI PESMI NA ZADNJI EMI / SLOVENIJA IMA TALENT 
c) NEOKUSNI MALICI 
d) (NE)SREČNI LJUBEZNI 
e) … izberite svojo … 
 

❗ POZOR ❗ Ne pozabite na izvirno besedilo, na ritem, ki ustreza namenu pesmi, na popestritev: 
vzklikanje, gibanje … 
 
6. Poišči gesla v križanki. Gesla so v smeri → in ↓. 
 

CHANTEYS  

GAYAP  

JAPONSKA  

KLIC IN ODZIV  

LIČKANJE  

LIKOF 

MIN-YO  

PESEM NOSAČEV ŽITA 

PESMI NA MORJU  

SHOSHOLOZA 

TRININDAD 

ZAPORNIŠKE PESMI 


