
OTROŠKI PEVSKI ZBOR – delo doma 5. teden 

Drage moje pevke in pevci! 

Dolgo se nismo slišali. Upam, da ste lepo preživeli prazničen konec tedna in da 

ste dobro. 

Ta teden vam ponovno pošiljam novo pesmico za učenje, še naprej pa boste 

utrjevali pesmice, ki smo se jih naučili v letošnjem šolskem letu in jih že znate. Pri 

izvajanju bodite še vedno pozorni na vse, kar sem vam povedala na pevskih 

vajah. 

Ne pozabite:  

pred vsakim petjem je potrebno naše telo in glasilke pripraviti na glasbeno 

aktivnost. Naredite vaje za prepono, dihanje in upevanje. Glejte vaje, ki sem vam 

jih poslala 2. teden in ne pozabite na pravilno držo.  

 

Nova pesmica: 

EN TEN TENERA 

EN TEN TENERA, BUM ČIN KALVARA, 
KALVARINA BUNDAČINA, BUNDAČINA KALVARA,  
KALVARINA BUNDAČINA, BUNDAČINA KALVARA. 

EKATE PEKATE CUKATE ME, 
FIBE FABE DOMINE, 
EKTUM PEKTUM KUFER ŠRTUC, 
KVINTE KVANTE FINGO PUC. 

EN TEN TENERA, BUM ČIN KALVARA, 
KALVARINA BUNDAČINA,BUNDAČINA KALVARA, 
KALVARINA BUNDAČINA,BUNDAČINA KALVARA, 
FINGO PUC! 

 

Poglej posnetek in se s pripevom nauči pesmico. Nauči se tudi koreografijo, ki 
jo izvajajo pevci na posnetku. https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU 

https://www.youtube.com/watch?v=azc44KJrJlU


Zapis, kako ti je šlo učenje pesmice (kako je učenje potekalo, če si imel kakšne 

težave, videoposnetek zapete pesmice …) mi s pomočjo staršev pošlješ na moj 

elektronski naslov.  

 

POMEMBNO OBVESTILO:  

V četrtek, 23. 4. 2020, bomo prepevali vsi. Vključeni smo v dogodek Vseslovensko 

petje s srci, ki spodbuja, da se povežemo sami s seboj in z drugimi v celoto, ki je 

prežeta z vibracijo ljubezni, radosti in miru. Stare kulture so pele vsakodnevno, 

še posebej ob določenih obredih. Danes tudi znanstveniki dokazujejo, da petje 

na nas deluje terapevtsko in blagodejno. Lani smo prepevali v šoli, letos bomo v 

svojih domovih. 

Zato vas dragi starši povabim, da si v četrtek 23. 4. 2020 vzamete čas, se svojimi 

otroki pogovorite o pomembnosti ljudskih pesmi za našo kulturo in skupaj 

zapojte vsaj eno ljudsko pesem. Pokličite tudi babice in dedke, vprašajte še njih 

o pomenu ljudske glasbe in običajev ter zapojte kakšno pesem skupaj. 

 

Veselim se posnetkov in fotografij vašega skupnega petja. Pošljite jih na moj 

elektronski naslov: lidija.stimulak@oslava.si 

 

Veliko veselja ob petju in glasbenem ustvarjanju vam želim! 

 

Pevski pozdrav, 

učiteljica Lidija Štimulak 

mailto:lidija.stimulak@oslava.si

