
Glasbena delavnica"KONJI�EK,KI V RITKI PISKA«, z gospo Ljobo Jen�e 
 
GAJA FILA�, 5.a 
Komaj sem �akala, da gospa Ljoba Jen�e pove še kakšno zgodbo in kaj zapoje, saj ima pre�udovit 
glas. 
 
TARA STEREMŠEK, 5.a 
Najbolj se mi je vtisnila v spomin pesem o kosih. Najbolj mi je bila zanimiva zgodba o beli smrti. 
 
JASNA BAHOVEC, 5.a 
Bila mi je zelo vše�. Imela je zelo zanimivo obleko, še posebej pa so mi bili vše� instrumenti. 
 
ALEKSEJ  JURCA, 5.a 
Predstava je bila zanimiva. V spominu mi je najbolj ostalo igranje na drumlico. 
 
ALJAŽ NOVINEC, 5.a 
V spominu mi bodo ostale pti�je uganke in zanimivi inštrumenti. 
 
JAN LESKOVAR, 5.a 
Piš�al Konji�ek, ki v ritki piska, saj sem si jo predstavljal �isto druga�e. 
 
IZA ŠILC, 5.a 
Ta predstava mi je bila zelo vše� in mi bo zagotovo ostala v spominu. Najbolj zanimiva so mi bila 
glasbila, saj so ljudska. Ker mi je bila ta predstava zelo vše�, si takih predstav še želim. 
 
LU�KA STROJAN, 6.a 
Najbolj zanimive so mi bile pesmi, ki so kot upesnjene zgodbe, in drimljica pa nunalca. 
 
ZAGORC URŠA, 6.a 
Bilo mi je zelo vše�, saj sem se veliko nau�ila. Najbolj mi je v spominu ostala pesem Pegam in 
Lambergar. 
 
KLARA LIZA SCHULZ, 6. a 
Bilo mi je vše�, ker smo spoznavali nova glasbila… Drumlici sta mi bili najbolj vše�. 
 
EMA ZALA SUKNAI�, 6. a 
Predstava mi je bila vše�, zato ker je gospa Ljoba Jen�e predstavila ljudsko glasbo na tako zanimiv 
na�in. Najbolj zanimivi mi je bilo, ko je igrala na drumlico. 
 
GAJA SMODIŠ, 6.a 
Najbolj mi je ostala v spominu zgodbica o vinu in smrti, druga�e pa mi je bila vše� drumlica. 
 
MIRJAM KOLBEZEN, 6.b 
Bilo je lepo. Ni bilo dolgo�asno in videla sem nekaj glasbil, vendar sem pozabila, kako se poimenujejo. 
Prej teh glasbil nisem poznala. 
 
ŽAN FLOGIE, 6.b 
Vše� mi je bilo kako lep glas je imela ga. Jen�e. Najbolj me je navdušilo to, da imamo veliko ljudskih 
pesmi. 
 
NINA J. VAVPOTI�, 6.b 
Meni je bilo zelo vše�. Nekaj novega sem se nau�ila in spoznala �udovito go. Ljobo Jen�e. 
 
URŠKA PE�ARI� STRNAD, 6.b 
Predstavitev mi je bila vše�, saj sem spoznala veliko novih glasbil in zgodb. Vše� mi je bilo, ker smo z 
gospo Ljobo Jen�e lahko zapeli. 
 
LARA RUŽI� POVIRK, 6.b 
Predstava mi je bila zelo vše�. Vsa glasbila so me navdušila, predvsem konji�ek, ki v ritki piska, in tudi 
druml'ca – izjemno zanimiv na�in igranja in spreminjanja glasu. 


