
OPZ – 3., 4. in 5. razred 

POZDRAVLJENI UČENCI! 

 

Oglejte si zabaven videoposnetek na spodnji povezavi in poskusite odgovoriti na vprašanja.  

https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM 

- Kaj počne oseba v videoposnetku?  

- Kdo je to? 

- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 

 

 

PRED PETJEM SE MALCE RAZGIBAJTE IN SI OGREJTE GLASILKE. 

- KROŢI Z GLAVO, 

- MASIRAJ SVOJ OBRAZ, 

- STISNI PESTI IN JIH SPUSTI,  

- Z JEZIKOM PREŠTEJ ZOBE,  

- NENADOMA ODPRI USTA, 

- VZDIHNI, ZADRŢI SAPO, SIKAJ NA S, 

- DIHAJ KOT KUŢA, 

- ZAPOJ POLJUBNO PESEM NA  A/E/I/O/U, 

- ZAPOJ POLJUBNO PESEM NA ZLOG LA, MA, GU. 

 

Ponovite novo pesem: 

- PRIJATELJICE LUTKE - https://www.youtube.com/watch?v=P4GAndUiiLE 

 

Nato pa poslušajte naslednjo pesem: 

KO BOŠ PRIŠLA NA BLED - https://www.youtube.com/watch?v=IMjzRdISVb0 

o Pesem najprej večkrat poslušajte in si skušajte dobro zapomniti melodijo.  

 

Spodaj je besedilo pesmi z naslovom KO V ŠOLO PRIDEM SPET.  Besedilo je prirejeno glede na 

okoliščine, v katerih se nahajamo. Poje se na melodijo pesmi Ko boš prišla na Bled. Poskusi jo 

zapeti.    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM
https://www.youtube.com/watch?v=P4GAndUiiLE
https://www.youtube.com/watch?v=IMjzRdISVb0
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 LEP POZDRAV! 
 

KO V ŠOLO PRIDEM SPET 

(Judita Jereb Pohlen  

po predlogi 

Ko boš prišla na Bled) 

 

 

 

Ko v šolo pridem spet, 

v učilnico sedet, 

za mene ves bo svet, 

kot češnjev cvet. 

 

Na hodnik šli zapet, 

s sošolko bova spet 

in srčece si gret, 

ko v šolo pridem spet. 

 

Moj srček zlat 

bo delal tika-tak, 

ko za klopjo sedel bo vsak. 

 

Ko v šolo pridem spet, 

 v učilnico sedet, 

za mene ves bo svet, 

kot češnjev cvet. 

 

 

 

 

 

Ko v šolo prideš spet 

v učilnico sedet, 

za tebe ves bo svet, 

kot češnjev cvet. 

 

Na hodnik šli zapet 

s sošolci bomo spet 

in srčeca si gret, 

ko v šolo prideš spet. 

 

Tvoj srček zlat 

bo delal tika-tak, 

ko za klopjo sedel bo vsak. 

 

Ko v šolo prideš spet, 

v učilnico sedet, 

za vse nas ves bo svet, 

kot češnjev cvet. 

 

 


