
STANDARDNI IN  
LATINSKO-AMERIŠKI PLESI 



STANDARDNI PLESI 
• plesna koreografija 

• zaprta plesna drža 

• gibanje na izgled lahkotno 

• energija 

• 5 plesov 



DRŽA 
Pokončna zaprta plesna drža 

Moški z levo roko drži 
plesalko za njeno roko, z 
desno pa jo drži malo pod 
lopatico 

Ženska z desno roko drži 
moškega za njegovo roko, levo 
pa položi nekoliko nižje od 
njegove desne rame 

V predelu trebuha sta 
skupaj in se rahlo 
dotikata 

Stopala so vzporedna in se 
premikajo droga ob drugem 



ANGLEŠKI VALČEK 
• tudi počasni valček 

• Razvil iz hitrega valčka 

• ¾ taktu 

• štetje:1, 2, 3 

• korak, korak priključek 

• ob koncu 1. koraka dvig  

• ob koncu 3. spust 

• desni kvadrat, levi kvadrat 

 
 

Angleški valček 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-_Zgf_4MHH8


TANGO 
• izhaja iz Argentine 

• erotičen ples, zaradi drže med 
standardnimi plesi 

• 2/4 takt 

• brez dvigov in spustov 

• drža-roka ženske nižje 

tango 

Tango show 

https://www.youtube.com/watch?v=he6NpwdSueo
https://www.youtube.com/watch?v=eZH4ZGMHn8g


DUNAJSKI VALČEK 

• ples ljudskega izvora 

• 17.stoletju v Nemčiji 

• enakomerno vrtenje plesnega 
para po krogu 

• ¾ takt 

• desni in levi obrat 

• nekoliko nižji dvig in spust 
Dunajski valček 

https://www.youtube.com/watch?v=PHBDfZHaRn0


POČASNI FOXTROT-SLOWFOX 

• razvil iz one step 

• iz Anglije 

• 4/4 takt 

• enakomerno gibanje, enako dolgi koraki 

• swing 
slowfox 

https://www.youtube.com/watch?v=HLz3N5nG8fQ


HITRI FOXTROT-QUICKSTEP 

• Nastal pod vplivom jazzovske glasbe 

• Najhitrejši standardni ples 

• 4/4 takt 

• Lahkotni poskoki, hitri obrati 

• Zahteven ples-usklajenost para 
quickstep 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygs6AGOqGVk


LATINSKO-AMERIŠKI PLESI 

• Razvili v Braziliji in Kubi 

• Mešanica korakov in ritmov-črnci 

• 5 plesov 



ODPRTA DRŽA 

Pomembno je 
sodelovanje med 
parterjema 

Odprta plesna drža 
omogoča prostor 
plesalcu in plesalki 

Obleka je krajša in bol 
dinamična Stopala so v poziciji 5 

do enih 



SAMBA 

• Brazilski ples Afriškega izvora 

• 2/4 ali 4/4 taktu 

• V Braziliji nacionalni ples-plešejo na paradah 

• Živahen ples-miganje z boki 
samba 

https://www.youtube.com/watch?v=2rmIQHvYc8I


CHA CHA CHA 

• Iz Kube 

• Njegov predhodnik mamba 

• Temperamenten, dinamičen in hiter ples 

• Ča ča ča, dva, tri 
čačača 

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


RUMBA 

• iz južne Nigerije 

• na videz počasen ples 

• elegantni gibi 

• čustven ples 

• fant osvaja punco-ljubezenski ples 

• 4/4 takt 
Rumba show 

rumba 

https://www.youtube.com/watch?v=TLhufhGsnm0
https://www.youtube.com/watch?v=6X2np5NRuCk


PASO DOBLE 

• Iz Španije 

• Uprizarja bikoborbo 

• Plesalka predstavlja rdečo ruto 

• Spominja na ples flamenco 

• Glasba ima enak ritem 
pasodoble 

https://www.youtube.com/watch?v=oxhVu0esHFc


JIVE 

• Najbolj poskočen, dinamičen ples 

• Značilen twistin swing 

• 4/4 takt 
jive 

https://www.youtube.com/watch?v=rfT8XCcGj_w


ZANIMIVOSTI 
• Plesna obleka standard- 800€ - 2000€ 

• Latino obleka 500€ - 1500€ 

• Katarina Venturini in Andrej Škufca- svetovna 
prvaka v LA plesih 

• Nadja Bičkova in Miha vodičar- svetovna 
prvaka v kombinaciji 

• Zoran Plohl in Tatsiana Lahvinovich- svetovna 
prvaka v LA plesih 

 



OBVEZNOSTI PRED TEKMOVANJEM 

• Make-up -1 ura 

• Frizura- 2 uri 

• Mazanje po telesu- 1 ura 

• Na tekmi vsaj 1 uro prej 



Pripravila: Jasna Potočar 



LJUDSKI, OTROŠKI IN DRUŽABNI PARTY PLESI 

• Ljudski ples je del duhovnega ljudskega izročila, je ljudska umetnost, ki se 
pojavlja na raznih prireditvah, proslavah, veselicah in TV oddajah. Ti plesi so 
značilni za najširše plasti ljudstva. 

• Izvirajo iz izročila, ki je lahko podedovano in jih časovno ne moremo točno 
opredeliti. 

• V različnih slovenskih pokrajinah se ljudski plesi zelo razlikujejo. 
• Njihovo tradicijo ohranjajo folklorne skupine. 
• Ljudski plesi: metla, koutri, pouštertanc, mlinček, zibenšrit, špic polka, kolo, 

Lepa Anka, mazurka,… 
• Otroški plesi: rašpla, medvedek Tedy, Abraham ima sedem sinov,… 
• Družabni party plesi: račke, kavbojska polka, lambada, makarena,  
   can – can, twist,… 
 



HVALA ZA POZORNOST! 


