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Drage moje pevke in pevci. 

 

Kako vam je všeč vaš novi koncertni oder?  

Domača kuhinja, dnevna soba, mogoče balkon, kopalnica, … ?  

Upam, da se v teh dneh še niste naveličali prepevanja . Upam, da je petje, vam in vašim 

staršem, vsaj malo pomagalo pozabiti na skrbi in vam prineslo veselje. Če še ni – mogoče 

le niste dovolj zavzeto prepevali … Torej; glavo pokonci in poj, poj, poj! 

 

Želim vam, da ostanete zdravi in se veselim, da mi boste poročali, kako je šla naloga, ko se 

spet vidimo. O vsem pa mi lahko tudi 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 novo pesem. Mogoče vam bo všeč in jo bomo lahko kdaj tudi (mogoče še letos) skupaj – v 

živo zapeli (marsikdo od vas jo tudi že pozna – pravzaprav bi jo morali kar vsi poznati -  in jo bo zato še 

bolj zavzeto prepeval in ko slišiš soseda, se mu pridruži na balkonu in skupaj prepevajta)! 

 

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.  
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Pripravi DRUGI (mogoče je to že tvoj tretji, četrti, … 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.  

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.

 



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. 

 

Ob 18h se zberite na vašem »odru« (v dnevni sobi, kuhinji … ali na balkonu) in od srca skupaj zapojte.  

Svojemu prepevanju pa dodajte še Kekčevo pesem; lahko si ogledaš tudi posnetek in podobno, kot je 

Kekec ugnal Pehto, bomo tudi mi pregnali koronavirus iz Slovenije s svojim veselim prepevanjem, 

umivanjem rok in upoštevanjem vseh navodil; #OSTANIDOMA. 

Kekčeva pesem;  link: https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM, 

   link: https://www.youtube.com/watch?v=SEHc0CgHPts, 

   link: https://www.youtube.com/watch?v=67SitDFEQOM. 

Če boš poslušal vse tri posnetke – razmisli, kateri ti je bil res NAJBOLJ všeč! 

KEKČEVA PESEM
besedilo: Kajetan Kovič; glasba: Marijan Vodopivec

 

Na spodnji povezavi pa lahko prebereš, da tudi ostali otroci, pevci po Sloveniji (Idrija / Godovič) 

preganjajo koronavirus s prepevanjem Kekčeve pesmi. 

link: https://www.idrija.com/godovic-preganja-virus-s-kekcevo-pe. 
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