
ZBOROVSKO PETJE 

Otroški pevski zbor 1. – 4. 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. 

Vsi tisti, ki še pesmi Muca na klavir igra niste peli, še imate čas, da se jo naučite. 

Učite se ob posnetku na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=I8veghFmNoo 

 

Naslednja pesem, ki se jo boste naučili nosi naslov Muren in Janezek. Najdete jo na 

povezavi https://www.youtube.com/watch?v=jpPWnVYsEBc 

Pesem se učite po korakih; najprej preberite besedilo, melodijo se učite po manjših, 

krajših delčkih. Ne hitite, učite se počasi – vendar vztrajajte!!! 

 

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 besedili pesmi!!!! 

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


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUREN IN JANEZEK 

 

Murenček je srečen 

domek svoj ima 

in pred hiško svojo 

vsak večer igra. 

 

Pajčevina struna 

slamica je lok 

vedno ista pesem 

sliši se okrog. 

 

Janezek sprašuje: 

»Očka, daj povej 

ali muren pesmi 

več ne zna naprej?« 

 

Očka modra glava 

Janezku pove: 

»Veš brez not in znanja 

v glasbi pač ne gre!« 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


