
ZBOROVSKO PETJE 

Mlajši mladinski pevski zbor 5. in 6. razred 

 

Drage moje pevke in pevci. 

 

Upam, da vam glasilke »še delajo« in da doma pridno vadite petje. 

Pesmi Orkester in Muca na klavir igra ste ponovili. Nekateri od vas ste mi poslali 

posnetke; super ste zapeli!!!! Ostali še lahko pošljete posnetke vaših pevskih vaj in 

nastopa. Nikoli ni prepozno. 

 

Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0 si oglejte pesem Ko 

si na tleh. Zraven je tudi besedilo. Pesem se ob posnetku poskušajte naučiti. Mogoče 

kateremu ne bo odgovarjala tonaliteta (višina petja). Pojte v takšni višini, kot vam 

odgovarja (nekaj zgoraj, potem skočite v nižjo lego). 

Ne hitite pri učenju; delajte počasi in natančno. 

Če kdo želi, se lahko posname in posnetek pošlje na mail leon.lah@guest.arnes.si  

Bom zelo vesel. Ko bomo zopet skupaj bomo posnetek poslušali ali si ga ogledali. 

 

Lepo bodite in ostanite zdravi. 

 

Leon  

 

 

 

 

 

 

Prilagam besedilo pesmi!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0


KO SI NA TLEH 

 

Včasih narobe ti gre  

in čudno križajo se poti, 

ne najdeš tople dlani  

pozabljen si. 

Prehodiš mnogo puščav,  

nikjer ne najdeš oaze, 

pa vendar veš,  

da nekje spet ti boš doma. 

 

Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nate še misli nekdo,  

v tvoji se srajci prebudi. 

Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nekdo s teboj bi bil rad,  

vrnil ti stari zaklad. 

 

Prehodiš mnogo puščav,  

nikjer ne najdeš oaze, 

pa vendar veš,  

da nekje spet ti boš doma. 

 

 

 

 

 



Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nate še misli nekdo,  

v tvoji se srajci prebudi. 

Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nekdo s teboj bi bil rad,  

vrnil ti stari bi zaklad. 

 

 

Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nate še misli nekdo,  

v tvoji se srajci prebudi. 

Ko si na tleh  

in ko si sam, 

nekdo s teboj bi bil rad,  

vrnil ti stari zaklad. 

 

 


