
OTROŠKI PEVSKI ZBOR (3., 4. IN 5. RAZRED) 

5., 6.  teden; 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020; 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020; 2 uri 

 

Drage moje pevke in pevci. 

 

Iskreno povedano; jaz sem se že naveličala sama, doma prepevati in si resnično želim 

nazaj v šolo! Doma mi sicer res pomagata – včasih Tinea, spet drugič Tajda, ampak, … to ni 

isto. Kako pa je s tabo? 

Ker smo že dolgo tako »ločeni« se veselim  kakšnih vaših posnetkov, slikic, fotografij, kaj 

delate, kako potekajo ti vaši nastopi, …  

Želim vam, da ostanete zdravi. O vsem kaj delate pa mi lahko pišete na moj el. naslov: 

dolgan.barbara@gmail.com. 

Učiteljica Barbara Dolgan 

Večina dela bo ostala kar podobna temu, kar že veste in delate.  

Dodajam pa nov izziv. Mogoče vam bo všeč in se boste odločili, da se preizkusite, mogoče pa ga boste, 

tokrat, raje »preskočili«.  

 

Ker veš, kako zelo pomembne so vaje, ki jih delamo pred petjem, da svoje telo, glasilki … na petje 

pripravimo, pa še naslednja povezava: upam, da ti bo to nudilo veliko zabave in veselja. 

Ogrevalne, upevalne vaje: link: https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4 

 

Pri delu si lahko pomagaš tudi z »našo« pesmijo in zraven naredi cel kup vaj (kot to počnemo na pevskih 

vajah). 

Glasba skupine Terrafolk; album: Jumper of love: Caro papa 

 link: https://www.youtube.com/watch?v=-4VT5szulw8 

K ogrevanju lahko povabiš tudi mamo, atija, sestro, brata – zagotovo se bodo naučili 

česa novega.  

mailto:dolgan.barbara@gmail.com
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Pripravi TRETJI (mogoče je to že tvoj TRIINDVAJSETI, PETDESETI, … saj ni važno, več koncertov kot si imel, 

bolje zate in za vse tvoje domače)  koncert za tvoje domače. Poslušalcem zapoj izbor pesmi, ki smo se jih 

letos naučili, oziroma tiste, ki se jih spomniš na pamet. V pomoč ti pošiljam izbor pesmi ter besedila – da 

bo šlo laže! Temu naboru pa po svoji želji dodaj še tisto, kar je všeč tebi.  

Staršem bom (po el. pošti) poslala tudi klavirske spremljave nekaterih pesmic; gotovo jih prepoznaš in ob 

klavirju še raje zapoješ.  

LEV
BIL NEKOČ JE NEKI LEV

besedilo: Dušan Radovič; prevedel: Ivan Minatti; glasba: Lojze Kranjčan

Bil nekoč je neki lev. Kakšen lev? Strašen lev, krvoločen 
divji lev! STRAŠNO!

Kar po treh nogah je hodil, in z očmi kar tremi gledal, na

ušesa tri poslušal. STRAŠNO!

Ne sprašujte kaj je žrl. Vse je žrl, kar je uzrl, tramvaj cel 
je sam požrl! STRAŠNO!

Zlobno gledal, žrelo odpiral, svojih žrtev ni izbiral!Svojih

žrtev ni izbiral. STRAŠNO! STRAŠNO!

DOKLER MIRKO GA Z RADIRKO NEKO JUTRO NI 
ZRADIRAL!

 

SIJAJ, SIJAJ SONČECE
slovenska ljudska; priredil: Fran Ferjančič

1. Sijaj, sijaj sončece, oj sonce rumeno! 
Kako bom s`jalo sonce, k`sem vedno 
žalostno.

2. Sonce zgodaj gori gre, dekleta jokajo, 
bi rade še ležale, pa vstati morajo.

3. Sonce pozno doli gre, pastirci tarnajo, 
domov bi radi gnali, pa črede nimajo, 
domov bi radi gnali, pa črede nimajo.

 



LEPO JE V NAŠI DOMOVINI 
BITI MLAD

besedilo in glasba: Radovan Gobec

1. Zapojmo pesem si veselo, naj se razlega prek 
sveta. Lepo je v naši domovini biti mlad. V 
deželi, kjer so si ljudje kot brat in brat. In 
toplo sonce, ki nas greje in morje, ki poživlja 
kri. Lepo je v naši domovini biti mlad. 

2. Ponesi pesem še v daljavo, vsem dragim našim 
lep pozdrav. Lepo je v naši domovini biti mlad. 
Kjer hrabri so ljudje in rod je zdrav, krepak. 
Ves svet pozna nas po junaštvu, mladini cvete 
zdaj pomlad. Lepo je v naši domovini biti mlad. 

 

link:  https://www.youtube.com/watch?v=tEodqMzjJQ0 

VEČER
glasba: Pavle Kalan; besedilo: Srečko Kosovel

Ptičke in travice spijo, miška je šla že 
spat,
preden je sonce ugasnilo, je že utihnil 
škržat.
Le veter, ki ves dan je dremal,
le veter, ki ves dan je spal, 
ko pala je svetla rosa, čez polje je pripihljal.
Ptičke in travice spijo, miška je šla že 
spat,
preden je sonce ugasnilo,
je že utihnil škržat.

 

OPOMBA: Ali se spomniš zakaj sem besedo »ŠKRŽAT« enkrat obarvala bledo in drugič debelo? 1. besedo 

»škržat« zapoješ navzgor, 2. Pa zaključiš z melodijo navzdol! 

https://www.youtube.com/watch?v=tEodqMzjJQ0


LIPEJ RAJA
glasba: prir.: Maksimiljan Feguš; 

besedilo: koroška ljudska

1. Tamdil dildaja Lipej pa raja, tamle pod 
lopo, z židano jopo.

2. Bele `ma štumfije, suknjico sivo, rumene 
vasije, kapico belo.

3. Tamdil dildaja Munej pa raja, kužej pa 
piska, s taco pritiska.

4. Piketa, pokate dovta po Rožu dečle po 
krajcarju, pobi po grošu.

 

OPOMBA: Ali se spomniš zakaj so nekatere črke besed zapisane z rdečo? Te zloge (črke) je potrebno 

nekoliko podaljšati, poudariti, da pesem pravilno ritmično zapojemo.  

VRTNICA
besedilo: Bina Štampe Žmavc; glasba: Tomaž Habe

1. Kdo vrtnici čez noč, kdo vrtnici čez noč je 
rožnato pobarval cvet? Cvetne listke 
posladkoril, da dišijo kakor med? Naj mi 
brž posodi barvo, da bom z njo pobarval 
svet! Naj mi brž posodi barvo, da bom z 
njo pobarval svet!

2. Kdo vrtnici čez noč, kdo vrtnici čez noč je 
rožnato pobarval cvet? Cvetne listke 
posladkoril, da dišijo kakor med? Vse 
prekrasne, sončne barve nam prinesla je 
pomlad. Vse prekrasne, sončne barve nam 
prinesla je pomlad.

 



SONCE
besedilo: Bina Štampe Žmavc; glasba: Tomaž Habe

Sonce ogreje nebo in veje,
odtaja zimo v pomlad;
se poletju široko nasmeje,
jeseni šepne, šepne, da ima jo rad.
Sonce posije v pesmi 
in v mavrice v deževnem dnevu.
In v dolge sence in svetlobo v daljnem 
odsevu.
Sije v zemljinem odsevu.

 

Ta pesem je »lanska« - dodal sem jo, ker boš med pošto našel tudi klavirsko spremljavo zanjo. Pa še tako 

lepo je … ko je zunaj sonce, ki nas vse boža … 

2. Starše, brate in/ali sestre nauči pesem, ki ti je najbolj všeč. Pri učenju pesmi uporabljaj metodo 

odmeva, to je način, po katerem vas pesmi v šoli naučim tudi jaz. 

 

Zdaj pa še nov izziv:  
 
Vabim te, da se pridružiš vseslovenskemu dogodku skupnega prepevanja. 
  
Skupno prepevanje nas poveže v skupno energijo, nam dviguje optimizem, dobro vpliva na imunski sistem, 
pljuča dobijo več zraka, je naravni antidepresiv, znižuje nivo stresa v telesu. 
Hkrati nas poveže z našo kulturo, jezikom in indentiteto.  

 

Petje se začne s slovensko himno (besedilo ti prilagam), lahko nadaljuješ z evropsko 

himno (tudi to besedilo ti prilagam) in nato še pesem Lipa zelenela je (besedilo in lik 

prilagam), nato pa nadaljuješ po svojih željah, presoji. 

O poteku tega dogodka (letos ne bo prvič) si lahko prebereš na naslednjih povezavah: 

Kratek izsek lanskega dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=8ILzE3E_fZY   

Dnevnik, RTV Slo 1  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216224557159874&id=1630797296&sfnsn=mo&d=n&vh=e   

Večer: https://new-2019.vecer.com/peli-bodo-vsi-tudi-tisti-brez-posluha-6682632 

https://www.youtube.com/watch?v=8ILzE3E_fZY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216224557159874&id=1630797296&sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://new-2019.vecer.com/peli-bodo-vsi-tudi-tisti-brez-posluha-6682632


 

 

Pevke – petošolke – lahko ta izziv odlično izkoristite tudi za ponovitev naše letošnje snovi, 

saj smo se pri predmetu GUM te pesmi letos naučili, jih poslušali. Hkrati pa: približujejo se 

praznični dnevi (27. 4., 1. 5., 2. 5.), ko bo potrebno izobesiti slovensko zastavo in je lepo 

zapeti tudi slovensko himno, … 



Živé naj vsi naródi,

ki hrepené dočakat` dan,

da, koder sonce hodi,

prepir iz svéta bo pregnan,

da rojak

prost bo vsak,

ne vrag, le sosed bo mejak!

Da rojak

prost bo vsak, 

ne vrag, le sosed bo mejak!

 

 

LIPA
ponarodela; M. Vilhar/ D. Jenko

Lipa zelenela je
tam v dišečem gaju,
s cvetjem me posipala,
d'jal sem da sem v raju.

Veje raztezavala
k nebu je visoko
meni pa je do srca
segala globoko.

Ptičice je lipica
v senčico vabila,
kadar ležal sem pod njo,
me je ohladila.

Revica pa je sedaj
skoraj ovenela,
cvetje listje zeleno
zima ji je vzela.

Spavaj, draga ljubica!
večno ne boš spala,
nova pomlad zelena
novi cvet bo gnala.

Zopet bodo ptičice,
ptičice vesele,
pesmi nam prepevale,
pesmi žvrgolele.

 

link: https://www.youtube.com/watch?v=n_c7sYS8no4 

https://www.youtube.com/watch?v=n_c7sYS8no4

