
Dragi moji pevci in pevke. 

Žal nam je zaradi izrednih razmer onemogočeno prepevanje in ustvarjanje v naši glasbeni 

učilnici, zato naj se vaša dnevna soba, balkon ali vrt ta in naslednji teden vsaj enkrat 

spremenita v koncertni oder. Ponujam vam malo drugačen izziv. Ker moje delo zdaj že dobro 

poznate, se boste za kratek čas spremenili v učitelja glasbe. Staršem, bratom in sestram doma 

boste pripravili mini koncert in jih naučili vašo najljubšo pesem, ki jo boste na koncu skupaj 

zapeli ob določenem delu dneva. Upam, da vam bo skupno petje vsaj malo pomagalo pozabiti 

na skrbi in vam prineslo veselje.  

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

spet vidimo. 

Učiteljica Katja Vunderl 

 

Ponovno vas naprošam, moje pevce in pevke, ker se bliža mesec maj in z njim naš zborovski 

koncert, da napišete najmanj pol strani o pevskem zboru, kako potekajo vaje, zakaj ga 

obiskujete, kaj vam je najbolj všeč, kaj najmanj,… misli o glasbi, kako deluje na vas itd. 

Najboljših 10 napisanih boste prebrali tudi na koncertu. Mlajšim pevcem v 1. in 2. razredu naj 

pomagajo prosim starši. 

Na koncertu bomo tudi zapeli naslednjo pesem. Prosim, da večkrat preposlušate, se naučite besedilo 

ter melodijo.  

Lep pozdrav iz Slovenskih vasi: 

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

LEP POZDRAV IZ SLOVENSKIH VASI 

 

Gremo ven na sonce, ki z neba se smehlja, 

da vam pokažemo, od kod smo doma. 

Tod je prelepo, tako je lep vsak naš kraj, 

saj tu je res en mali raj. 

 

Mi mamo cerkev, faro, širni razgled, 

šolo pri nas in prostor za rokomet. 

Mi gasilce take, da jim para sploh ni, 

Glasbo pa imamo radi vsi. 

 

Lep pozdrav iz slovenskih vasi, 

to na razglednici naj naši stoji, 

lep pozdrav danes vsakdo od nas, 

z glasbo pošilja v svojo vas. 

 

Lep pozdrav iz slovenskih vasi, 

takih prizorov na tem svetu sploh ni, 

lep pozdrav danes vsakdo od nas, 

z glasbo pošilja v svojo vas. 

 

Gremo ven na sonce, gremo v sveži dan 

s glasbo in petje vsi stopimo na plan. 

Radost naj se širi prek slovenskih vasi, 

naj se veselje dan slavi. 

 

Jaz igram kitaro, on igra kontrabas, 

vižo naj svojo Nejc zapoje na glas, 

Ko mogočno zbor harmonik se oglasi, 

z nami zaplešete prav vsi. 

 

Lep pozdrav iz slovenskih vasi, 

to na razglednici naj naši stoji, 

lep pozdrav danes vsakdo od nas, 

z glasbo pošilja v svojo vas. 

 

Lep pozdrav iz slovenskih vasi, 

takih prizorov na tem svetu sploh ni. 

Lep pozdrav danes vsakdo od nas, 

z glasbo pošilja v svojo vas.

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


1. Pripravi mini 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 in nekaj 

povezav. 

MAMICA JE KAKOR ZARJA https://www.youtube.com/watch?v=WvYlklKy5Vg 

MAMI ČUDEŽNA https://www.youtube.com/watch?v=1nUNOr4nokw 

BURJA https://www.youtube.com/watch?v=bcPACl_oFTE 

DREMALA, PA NIČ NI DELALA https://www.youtube.com/watch?v=gsXlTf4nA2s&t=19s 

 

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 sob, na dvorišču ali na balkonu) in od srca 

skupaj zapojte.  

ALI SI VEDEL-a? S skupinskim petjem se v tem času karantene Italijani bodrijo tako, da se 

vsak večer o 18. uri zberejo na balkonih in prepevajo. Več o tej zanimivi in pozitivni odločitvi 

si lahko preberete v prispevku, ki je bil objavljen v časniku Večer.  

https://www.vecer.com/video-cloveski-duh-je-nezlomljiv-italijani-se-sredi-karantene-

bodrijo-s-prepevanjem-in-plesanjem-na-balkonih-10141599 
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