
ZBOROVSKO PETJE 

Otroški pevski zbor 

 

Drage moje pevke in pevci. 

Zaradi »hudobnega« koronavirusa nam je onemogočeno tudi prepevanje in 

ustvarjanje pri pevskem zboru v naši glasbeni učilnici. Zato pa se naj vaša dnevna 

soba, balkon ali vrt ta teden vsaj enkrat spremenita v koncertni oder. Predlagam vam 

poseben izziv.  

Ker moje delo zdaj že kar dobro poznate, boste za nekaj časa prevzeli mojo vlogo in 

se spremenili v zborovodja. Starše, brate in sestre ter stare starše boste doma naučili 

vašo najljubšo pesem. Predlagam, da izbirate med pesmijo Orkester in pa Muca na 

klavir igra. Pesem svoje pevce učite tako, kot mi delamo pri pevskem zboru (po 

odmevu); vi zapojete določeni del (frazo), vaši domači učenci ponovijo. Za pesem 

Muca na klavir igra lahko na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=I8veghFmNoo poiščete tudi spremljavo in pomoč 

pri učenju. Pri pesmi Orkester lahko kuhalnice, pokrovke in lonce uporabite kot 

inštrumente. 

Predlagam, da se ob koncu dneva zberete v dnevni sobi, balkonu ali vrtu in skupaj 

zapojete pesem. Vi boste seveda glavni pevec in zborovodja. Upam, da vam bo 

skupno petje vsaj malo pomagalo pozabiti na zapleteno situacijo in vam prineslo 

trenutek veselje.  

Če kdo želi, mi lahko na mail leon.lah@guest.arnes.si sporoči, kako vam je uspel 

družinski nastop. Bom zelo vesel. 

 

Tebi in vsem tvojim želim »BODITE ZDRAVI«. 

 

Leon Lah 

 

 

 

  

 

 

 

Prilagam besedili pesmi!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=I8veghFmNoo


MUCA NA KLAVIR IGRA 

 

Moja muca nagajivka 

rada na klavir igra. 

Sploh se ne spozna na tipke, 

sem in tja po njih taca. 

 

Jaz pa kregam to lenobo, 

naj se note nauči. 

Očka meni tudi pravi, 

da prav nič brez truda ni. 

 

Muca na klavir igra, 

copa, copa, copa, copa cop, 

a tako kot jaz ne zna  

copa, copa, copa, copa cop. 

 

Muca na klavir igra, 

copa, copa, copa, copa cop, 

a tako kot jaz ne zna  

DO RE MI FA SO LA SI in DO. 

 

Zdaj sva z muco se zmenili, 

vrh klavirja vsede se. 

Ona z repkom dirigira 

jaz igram ji pesmice. 

 

 

 



Ko pa muca se utrudi 

s tačko mane si oči. 

Jaz uspavanke igram ji, 

zraven muca poje mi. 

 

Muca na klavir igra, 

copa, copa, copa, copa cop, 

a tako kot jaz ne zna  

copa, copa, copa, copa cop. 

 

Muca na klavir igra, 

copa, copa, copa, copa cop, 

a tako kot jaz ne zna  

DO RE MI FA SO LA SI in DO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORKESTER 

 

Vsi otroci z naše hiše 

so postavili se  krog, 

v želji, da sestavijo orkester 

dirigiral jim bo Rok. 

 

Jure na pokrovko staro 

kar s kuhalnico igra, 

brenka Tjaša na kitaro malo, 

ker že note, ključ pozna. 

 

Tinka piha na piščalko, 

Nejc s trobento se bori, 

na glavniku Vid se napihuje, 

Eva na ves glas kriči. 

 

Skoraj skladbico že znajo, 

za ušesa prida ni 

in namesto bučnega aplavza 

sosed jih domov spodi. 

 

 

                                                                                                

 

 


