
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  

❖ Predvajaj si naslednji posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c 

❖ Ali si medtem ko si posnetek poslušal, vstal? 

❖ Poslušal si seveda slovensko himno. Ko himno slišimo, po navadi vstanemo (ne vem pa, če si to 

naredil tudi tokrat, ko si doma). 

❖ Povejmo, kako ravnamo ob poslušanju himne: 

- Stojimo zravnano, z rokami ob telesu.  
- Po zaključku ne ploskamo, ampak mirno sedemo.  
- Na državnim proslavah himne ne pojemo skupaj z nastopajočimi. 

II. 

❖ Kdo je napisal slovensko himno? 

- To, da je avtor besedila France Prešeren, ni pretežko povedati. Da se kot himna poje 7. kitica 
Zdravljice, pa si največkrat ne zapomnimo. Še težje je, ko se moramo spomniti avtorja 

melodije, kajne. Himna se namreč poje.  In avtor melodije je Stanko Premrl. 
 

        

    Stanko Premrl  France  Prešeren 

 

❖ V UČB, str. 52 oz. na interaktivnem gradivu Radovednih 5 si preberi, kaj je o himni zapisano. 

To, da je bila sprva hvalospev vinski trti, smo v letošnjem šolskem letu že slišali, ko smo reševali kviz o 

Francetu Prešernu, kjer je bilo vprašanje, kdaj je bila Zdravljica zapisana – v katerem letnem času. 

Poslušali smo prvo kitico in ugotovili, da jeseni.  

 

 

 

SLOVENSKA 

HIMNA 

To sedaj prepiši v 

zvezek (najprej seveda 

naslov). 

 

Zapis v zvezke: 

Avtor besedila slovenske himne je 

France Prešeren (7. kitica), avtor 

melodije pa Stanko Premrl. 

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


 

 

 

 

Prav tako smo ugotovili, da je zapisana v obliki kozarca in povedali, da je to likovna pesem. 

 

Sedma kitica se glasi: 

Živé naj vsi naródi, 
ki hrepené dočákat' dán, 

da kóder sónce hódi, 
prepír iz svéta bó pregnán, 

da roják, 
prost bo vsák, 

ne vrág, le sósed bo meják. 

Prepiši jo v zvezek – v taki obliki kot je tukaj in jo je zapisal pesnik France Prešeren. 

Še zanimivosti: Prešernova Zdravljica je bila prvič objavljena v Kmetijskih in rokodelskih Novicah 

leta 1848. V Skupščini Socialistične republike Slovenije je bila kot himna prvič (spontano) zapeta  

27. septembra 1989. 

❖Tudi skladatelj Stanko Premrl je bil zelo mlad, ko je uglasbil Zdravljico. Zgoraj (ob 

originalnem zapisu Zdravljice) lahko vidiš spominski steber pri Premrlovemu nagrobnemu 

spomeniku, ki so ga letos, v torek,  10. marca, postavili na ljubljanskih Žalah. 55 let po skladateljevi 
smrti in 115 let po nastanku skladbe so se tako s hvaležnostjo poklonili skladatelju za njegovo delo, 

ki smo ga Slovenci enoglasno sprejeli za svojo himno. 

III. Za konec si predvajaj Zdravljico (interaktivno gradivo Radovednih 5 ) in jo zraven zapoj. 

Pazi na pravilne besede in izgovorjavo končnic. 

❖ Ponovi (in zapomni si), kako ravnaš ob poslušanju himne.    

Originalni zapis 

Zdravljice, hrani NUK. 

spominski steber 

 

 
 


