
6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020) – delo za TOREK, 21. 4. 2020 

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 

Dragi petošolci! 

Hvala za vaše bobnarske posnetke in fotografije. Zelo ste se potrudili in odlično opravili 

nalogo. Le tako naprej. Pošiljam pa vam novo nalogo. 

 

❖ NALOGA: 

 

Naša šola se bo tudi letos udeležila dogodka Vseslovensko petje s srci. Lansko šolsko leto smo 

prepevali v šoli, letos bomo prepevali doma.  

Vseslovensko petje s srci, je dogodek, ki že tretje leto zapovrstjo s prepevanjem slovenskih 

pesmi povezuje ljudi v vsakodnevnem življenju. Pojemo lahko vsi, ne glede na izobrazbo, 

status, s posluhom ali brez in to kjerkoli. Potrebujemo le dobro voljo. Petje povezuje vse 

generacije doma in po svetu. Ko skupaj zapojemo, povežemo energijo zvoka in moč besede. 

Povežemo se sami s seboj in z drugimi v celoto, ki je prežeta z ljubeznijo, radostjo in mirom. 

Stare kulture so pele vsakodnevno, še posebej ob določenih obredih. Danes pa tudi 

znanstveniki dokazujejo, da petje na nas deluje terapevtsko in blagodejno. In kdor poje, dobro 

misli. 

Vaša naloga je, da starše, babice, dedke vprašate kaj njim pomeni ljudsko izročilo – še posebej 

ljudske pesmi. Nekaj pridobljenih informacij zapišite v svoje zvezke.  

Nato pa z družino, 23. aprila 2020, med 10. in 11. uro (v kolikor ne uspete v tem času nič 

hudega, je pa priporočljivo, da pojete v tem dnevu), zapojte vsaj eno slovensko ljudsko pesem 

po lastnem izboru. Pojete lahko v dnevni sobi, pri oknu, na vrtu, na balkonu, pred vhodnimi 

vrati, na dvorišču … Lahko se spremljate tudi z glasbili, ki jih igrate. Najpomembnejše pa je, da 

ob petju uživate in se imate lepo.  

 

Pričakujem posnetke in fotografije vašega skupnega petja.  

Predlagam, da tiste posnetke, ki so preveliki za pošiljanje po elektronski pošti, pošljete s 

pomočjo »drive« povezav ali WeTransfer-ja na moj elektronski naslov: 

lidija.stimulak@oslava.si 

Rok za oddajo posnetkov in fotografij je 24. 4. 2020 

 

Veliko veselja ob petju vam želim! 
učiteljica Lidija Štimulak 
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