Glasbena šola Slovenske Konjice in njihovi učitelji skozi oči naših učencev

Maja Bobik (13 let), 1. razred klavirja (učiteljica Neja Skrbiš):
»Obiskujem 1. razred klavirja. Zanj sem se odločila, ker smo doma imeli sintisajzer in sem nanj
poskušala igrati note iz 1. razreda klarineta. Zraven sem pela in se ob tem zabavala. Ko pridem v
učilnico, z učiteljico včasih najprej narediva razgibalne vaje, nato pa vedno preigram program, ki sem
ga vadila doma, učiteljica pa me ob tem popravlja. Potem pregledava še del programa, ki naj ga
vadim do naslednje učne ure. Zelo mi je všeč, da učiteljica spoštuje moja mnenja in da se o njih
pogovoriva. Všeč mi je tudi, da povedane »lekcije« podkrepi še z igranjem na klavir.«

Ajda Druškovič (9 let), 2. razred flavte (učiteljica Živa Skrbiš)
»Obiskujem 2. razred pri flavti. Za flavto sem se odločila pri petih letih, zanjo sem se odločila, ker ima
zelo lep zvok. Na urah flavte se učim tone, lestvice, spoznavam različne skladbice, višaje, nižaje… Pri
moji učiteljici mi je najbolj všeč to, da je zelo prijazna.«

Vita Gaber (8 let), 1. razred flavte (učiteljica Živa Skrbiš):
»Obiskujem 1. razred. Za učenje flavte sem se odločila zato, ker mi je inštrument všeč. Pri pouku se
učim note in skladbice. Učiteljica je zelo prijazna, pri njej mi je najbolj všeč to, da se skupaj učiva.«

Nikolina Banović (8 let), 1. razred violine (učiteljica Sara Potočnik):
»Igranje violine mi je všeč, ker velikokrat igram nove pesmi. V glasbeno šolo rada hodim, ker se veliko
naučim in se učimo pesmi. Violina mi je všeč, ker sem se naučila držati lok. Najljubša struna je G,
pesem je Račka plavačka.«

Sara Miličević (13 let), 1. razred violine (učiteljica Sara Potočnik):
»Glasbeno šolo v Slovenskih Konjicah zelo rada obiskujem saj se vsako novo uro naučim nekaj
novega. Najbolj mi je všeč igranje pesmic z lokom in imam tudi odlično učiteljico.«

Gaja Kampuš, 1. razred klavirja (učiteljica Sara Slatinek)
»Sem Gaja Kampuš, učenka 1. razreda klavirja. Moja učiteljica je Sara Slatinek. Je vedno vesela in
nasmejana. Naučila me je že veliko pesmic. Če pridno vadim, mi v beležko prilepi nalepko. Nalepke so
mi všeč, ker se svetijo. Učiteljica je prijazna, počasi mi razloži vse, česar ne razumem. Zdaj že vem, kaj
pomeni forte, piano, crescendo, decrescendo. Spoznala sem note, četrtinko, polovinko in celinko.
Tudi moja učilnica je lepa, ker imamo velik klavir. Je večji kot moj doma. Da bom igrala klavir, sem se
odločila, ker mi je všeč njegov zven in ker ima raznolike črne in bele tipke. Najbolj pa me veseli, ker
lahko nanj zaigram pesmice, ki jih poznam. »

Lara Vinkovič, 1. Razred kitare (učitelj Urban Meža)
»Rada obiskujem glasbeno šolo, saj je Urban zelo super učitelj. Obožujem, ko nam nekaj zaigra. V
glasbeni šoli se imam fino. Moj najljubši inštrument je klasična kitara. Zelo rada igram različne pesmi,
najraje pa imam Malega bobnarja. V glasbeni šoli nimam rada, da pišemo veliko in da moramo biti
zelo pridni.«

Zoja Klinar, 1. razred kitare (učitelj Urban Meža)
»Kitaro imam rada, ker tako lepo zveni. Všeč mi je, da lahko nanjo igram vse zvrsti glasbe. Pri pouku
kitare mi je lepo, saj učitelj Urban ni preveč strog in je prijazen. Lepo mi je bilo, ko sem lahko
napisala svojo pesmico. Pri pouku kitare mi je skratka všeč in zabavno.«

Lamija Šehić, 1.razred kitare (učitelj Urban Meža)
»Všeč mi je ker imam prijaznega in dobrega učitelja, ki me z lahkoto nauči. Ker rada igram zahtevne
pesmice. Na pouk kitare vedno z veseljem pridem, ker se bom nekaj novega naučila in počasi tudi
napredovala.
Se sprostim med igranjem kitare.«

Tine Celcer, 1. razred kitare (učitelj Urban Meža)
»Pri pouku kitare mi je všeč, da mi učitelj Urban včasih pomaga zaigrati pesem ali jo zaigra pred
mano. Ko mi ne gre, mi tolikokrat reče, naj zaigram še enkrat, da mi potem le uspe. Vesel sem, ker
učitelj poskrbi, da igram na vsaki vaji tudi kaj novega, kajti večkratno ponavljanje iste pesmi je zelo
dolgočasno.
Na urah kitare mi je zabavno, zato se tam počutim dobro.«
Ana Lajnšček Kralj, 1. razred kitare (učitelj Urban Meža)
»Sem Ana Lajnšček Kralj. Hodim v glasbeno šolo in sem 1. razred kitare. Kitara mi je zelo všeč, rada pa
tudi poslušam glasbo. Na uri kitare mi je zabavno in tudi učitelj je prijazen. Na sami kitari mi je všeč
da ima 6 strun. Pripomočki kot so kapodaster, pručka in metronom so mi tudi zanimivi.«

Ariela Medved (6 let), 1. razred kljunaste flavte (učiteljica Jasmina Dajčman) – učenka na fotografiji
»Na učnih urah mi je lepo in se počutim dobro.«

Ava Zrnec (7 let), 1. razred saksofona (učiteljica Jasmina Dajčman)
»Saksofon je zlat. Igram ga ker ima lep zvok in ker je lepe barve. Imam zelo prijazno učiteljico.
Najboljši dan je bil, ko sem se začela učiti pesem Kuža pazi. Zaigrati znam že dve pesmi. Ko bom velika
si želim igrati v orkestru.«

Amina Dampha Vrečko (7 let), 1. razred saksofona (učiteljica Jasmina Dajčman)
»Moj saksofon. Pri saksofonu so mi najbolj všeč pesmice z dolgimi toni. Najmanj mi je všeč, da mi pri
vaji saksofon zacvili. Kadar igram se počutim odlično. Tudi učiteljica je odlična.«

Nastja Kovše, 1. razred violine (učiteljica Vita Lunežnik)
»Moja učiteljica Vita je zelo prijazna. Pri violini hitro mine čas. Doma rada vadim na violino. Najraje
slišim, ko me Vita pohvali. Je super učiteljica.«
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