
ZBOROVSKO PETJE 

Otroški pevski zbor 

 

Lep popočitniški pozdrav. 

Prazniki in počitnice so za nami. Ste poslušali »prvomajsko budnico?« 

 

Za začetek, da ne bo »prevelik šok« ponovite pesem na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ 

 

Potem si na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=FehJxparRQ4 poglejte 

pesem Čebelice. 

Poskušajte zraven posnetka zapeti – bodite natančni in točni v melodiji. 

 

Želim vam uspešen teden. 

 

Vsem lep pozdrav. 

Leon 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=54qTtQukbvQ
https://www.youtube.com/watch?v=FehJxparRQ4


ČEBELICE 

 

Bzzz Bzzz Bzzz Bzzz 

Če čebelice, 

če čebelice, 

če čebelice, 

če čebelice. 

 

Če čebelice,  

bi zapele vse, 

tole pesmico,  

res bi b'lo glasno. 

In čebelice, če čebelice, 

bi zapele vse, če čebelice, 

pa plesale vmes, če čebelice, 

ta čebelji ples. 

Bzzz Bzzz Bzzz Bzzz 

 

Pridne, pridne kot čebele, 

pridne, naše punce so, 

pridni fantje in prijazni, 

punce vsak dan nas razvajajo. 

 

Če čebelice, če čebelice, 

bi zapele vse, če čebelice, 

tole pesmico, če čebelice, 

res bi blo glasno, če čebelice. 

 

 



In čebelice, če čebelice, 

bi zapele vse, če čebelice, 

pa plesale vmes, če čebelice, 

ta čebelji ples. 

Bzzz Bzzz Bzzz Bzzz 

 

Sivka, naša je kranjica, 

sivka, res je naš ponos, 

sivka, z nami bo zapela 

s to čebel'co mi smo vsemu kos. 

 

Če čebelice,  

bi zapele vse, 

tole pesmico,  

res bi b'lo glasno. 

In čebelice, če čebelice, 

bi zapele vse, če čebelice, 

pa plesale vmes, če čebelice, 

ta čebelji ples. 

Bzzz Bzzz Bzzz Bzzz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KO KO KO.... 

 

 

Od-ko-korakalo je pišče čez dvorišče, 

od-ko-korakalo, da malo svet razišče, 

od-ko-kodakalo naglas, 

kot da poslavlja se od nas, 

od nas, ki smo ga čuvali ves čas. 

 

Od-ko-korakala je putka čez dvorišče, 

od-ko-korakala, da pišče tam poišče, 

od-ko-kodakala naglas, 

kot da poslavlja se od nas, 

od nas, ki smo jo čuvali ves čas. 

 

Od-ko-korakal je petelin čez dvorišče, 

od-ko-korakal, da družinico poišče, 

ki-ki-kirikal je naglas, 

kot da poslavlja se od nas, 

od nas, ki smo ga čuvali ves čas. 

 

Kako na koncu spet se vse lepo obrne, 

ko pod večer se pišček k mami putki vrne, 

je petelinček bil vesel, 

ko je oba močno objel 

in skupaj z njima pesmico zapel. 

 

 

 



Kokoko kokokokokokokoko išče, 

kokoko kokokokokokokoko pišče, 

je petelinček bil vesel, 

ko je oba močno objel 

in skupaj z njima pesmico zapel. 

 

 

 

 

 

 


