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Ali veš, da petje zdravi? In da imajo v 

Nemčiji že 15 pojočih bolnišnic?   

 

 

 

 

Včasih so ljudje doma več peli, saj ni bilo televizorjev, računalnikov, telefonov 

in tako so po navadi ob večerih sedli okoli mize in skupaj zapeli. Dosti se je pelo 

tudi ob kmečkih opravilih, ob raznih navadah, šegah in praznovanjih.  

LJUDSKE PESMI so nastajale med ljudmi. Prenašale so se iz roda v rod le s 

petjem po spominu – kot ustno izročilo. Ob tem so se tudi spreminjale.  

1. Odpri povezavo R5 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev 
 
Ker si do sedaj že usvojil, kako delati z interaktivnim gradivom R5, ne 
bom več na dolgo razlagala. Po vrsti klikaš: 

 Glasbena umetnost  
 interaktivno gradivo  
 GLASBA SKOZI ČAS 
 ljudska glasba 

 
2. Preberi si besedilo in poslušaj pesem.  
3. Poskusi zraven zapeti. Nato poskusi 

samostojno zapeti ob klavirju.  
 

4. V notni zvezek napiši naslov LJUDSKE PESMI in prepiši prvi odstavek. 
 
Napiši naslov pesmi  Dekle je po vodo šla in nariši del zgodbe iz 
pesmi. 
 

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev
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5. Sedaj pa še ena naloga.  Seveda, če bodo starši za to. Sedite skupaj, ko 
boste imeli čas in zapojte nekaj pesmic. Pošiljam ti nekaj predlogov, 
ki jih starši zagotovo poznajo (na naslednji strani), prepričana pa 
sem, da poznajo še številne druge ljudske pesmi. Prosi jih, naj ti še 
katero zapojejo. Če želite, naredite kakšno »fotko«  ali pa filmček za 

spomin 😊  
 
 
Povezava na ljudske otroške pesmice: 

https://www.youtube.com/watch?v=3oJz94cAipY&list=PL67CB6BCACAE4D9F7 

 
 

 

 

 

Proti dolgčasu (neobvezno) 

Poglej si posnetke, kako v glasbi uporabiti steklenice/plastenke  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VAySXYqbc8M 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UmiK_HiZ2RE 

 ihttps://www.youtube.com/watch?v=T0C5PnCID10 

https://www.youtube.com/watch?v=3oJz94cAipY&list=PL67CB6BCACAE4D9F7
https://www.youtube.com/watch?v=VAySXYqbc8M
https://www.youtube.com/watch?v=vgDuUnmzdpA
https://www.youtube.com/watch?v=UmiK_HiZ2RE
https://www.youtube.com/watch?v=T0C5PnCID10
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Lisička je prav zvita zver 

Lisička je prav zvita zver, 

pod skal'co ima svoj kvartir. 

Pa z repkom mahlja, 

pa s kremplji prasklja, 

pa vpraša, če je lovec doma. 

 

Oj lovec pa na skal' sedi, 

nabito puško v rok' drži. 

Pa čaka na njo, 

da ustrelil jo bo, 

če le prikazala se bo. 

 

Lisička pa je zvita b'la, 

pri drugi luknji ven je šla. 

Na hribčku sedi, 

se sladko smeji, 

pa jagrčku fig'ce moli. 

Šmentana muha 

Šmentana muha, kaj si tak suha? 

Kdo te bo plačal? Miha Kovačev. 

 

Prišli so prišli štirje Poljanci, 

komaj so vlekli muho po klanci. 

 

Prišli so prišli štirje mesarji, 

komaj so suho muho zaklali. 

 

Prišla je prišla farovška dekla, 

komaj je vlekla pljuča in jetra. 

 

Prišel je prišel farovški Miha, 

da bi pogledal, če muha še kaj 

diha. 

 

Prišli so prišli štirje žandarji, 

da bi to muho s sabo peljali. 

 

Čuk se je oženil 

Čuk se je oženil, tralala 

sova ga je vzela, hopsasa! 

 

Čuk sedi na veji, tralala, 

sova na vereji, hopsasa! 

 

Sova čuku miga, tralala, 

dajva se, vzemiva, hopsasa! 

 

Čuk pa sovo vpraša, tralala, 

kol'ko dota znaša, hopsasa! 

 

Eno bučo vina, tralala, 

en'ga petelina, hopsasa! 

 

Vino bova spila, tralala, 

bučo pa razbila, hopsasa 

Če študent na rajžo 

gre 

Če študent na rajžo gre, 

jupajdi, jupajda, 

dobro pije, dobro je, 

jupadijada, hahaha... 

Če študent na rajžo gre, 
penez nima nič kraj se. 

On ne vpraša: Imam s 

čim? 

pa si upa priti v Rim. 
 

Krčem strašno se boji, 

tam bi moral plačati. 

Dobre volje je povsod, 
vsi mu pravijo 

»gospod«. 

 

Res srečnejših ni ljudi, 

kakor so študentje ti. 
 

Na planincah luštno biti 
 

Na planin’cah luštno biti, 

tam je dosti mleka piti. 

Pastir pa prav’: juhe, juhe! 

na planin’cah luštno je. 

Na planin’cah sonce sije, 

ko dolin’ce še megla krije. 

Pastir pa prav’: juhe, juhe! 

na planin’cah luštno je. 
 

Pastirica krav’ce pase, 

ona ima svoje špase. 

Pastir pa prav’: juhe, juhe! 
na planin’cah luštno je. 

 

Pastirica žgance kuha, 

v lon’c ji pade črna muha. 

Pastirc pa prav’: juhe, 
juhe! 

Take žgance sama jej! 
 

Ob bistrem potoku je 

mlin 

Ob bistrem potoku je mlin, 

a jaz sem pa mlinarjev sin. 

Ko mlinček ropoče in voda 

šumlja, 

srce mi veselo igra, igra. 

 

Če mlinček pri miru bi stal, 

bi mlinar in kmet žaloval. 

In otrok bi jokal ter tožil 
glasno, 

kako je brez kruha hudo, 

hudo. 
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