MLADINSKI PEVSKI ZBOR (6., 7., 8. IN 9. RAZRED)
5., 6. teden; 14. 4. 2020 – 17. 4. 2020; 20. 4. 2020 – 24. 4. 2020; 8 ur

Drage moje pevke in pevci.

Iskreno povedano; jaz sem se že naveličala sama, doma prepevati in si resnično želim
nazaj v šolo! Doma mi sicer res pomagata – včasih Tinea, spet drugič Tajda, ampak, … to ni
isto. Kako pa je s tabo?
Ker smo že dolgo tako »ločeni« se veselim kakšnih vaših posnetkov, slikic, fotografij, kaj
delate, kako potekajo ti vaši nastopi, …
Želim vam, da ostanete zdravi. O vsem kaj delate pa mi lahko tudi pišete na moj el. naslov:
dolgan.barbara@gmail.com.
Učiteljica Barbara Dolgan
Večina dela bo ostala kar podobna temu, kar že veste in delate.
Dodajam pa nov izziv.
Mogoče ti bo všeč in se boš odločil – a sodelovati, mogoče, pa boš tokrat to preizkušnjo »preskočila«.
1. Pripravi mini koncert za tvoje domače ali pa kar smo zase; v svoji sobi, ko si sama doma, … Zapoj izbor
pesmi, ki smo se jih letos naučili, oziroma tiste, ki se jih spomniš na pamet. V pomoč ti pošiljam izbor
pesmi in nekaj povezav ter besedila – da bo šlo laže! Temu naboru pa po svoji želji dodaj še tiste, ki so
všeč tebi.
Ker veš, kako zelo pomembne so vaje, ki jih delamo pred petjem, da svoje
telo, glasilki … na petje pripravimo, pa še naslednja povezava: upam, da ti bo
to nudilo veliko zabave in veselja.
Ogrevalne, upevalne vaje:
link: https://www.youtube.com/watch?v=n0AiGYVl9G4
link: https://www.youtube.com/watch?v=tnJW-8a26OA
link: https://www.youtube.com/watch?v=lk75qDst8wE

Vaje so sicer v angleščini, a razumevanje ni potrebno, le glej in jih poskušaj posnemati.

Ed Robertson: Sanjam sen;
link: https://www.youtube.com/watch?v=jc1_oNGY36Q
Tokrat ti v priponki (na el. naslov starša) pošiljam še klavirsko spremljavo – to bo gotovo večji izziv pri
petju, ko boš pela čisto sama in se bo potrebno malo bolj znajti …

SANJAM SEN
SANJAM SEN, DA NAM JUTRO VZIDE,
KO BO ČLOVEK SPET ČLOVEKA
SPOŠTOVAL.
UPAM UP, DA NAM URA PRIDE, KO
PRIJATELJ BO PRIJATELJA SPOZNAL.
PA ŠE S KOM BI SANJE DELIL, PA ŠE
KOMU UPAT DAL, PA ŠE SAM BI NEKAJ
STORIL, DA TA SEN BI RES POSTAL.

SANJAM SEN, DA MED DOBRIMI
LJUDMI, UPAM UP, DA POŠTENJE ŠE
ŽIVI, SANJAM SEN, KAJ SANJAŠ
TUDI TI, ČE BI VSI HOTELI, PA BI
SKUPAJ DOŽIVELI TAKE DNI.
SANJAM SEN, DA MED DOBRIMI
LJUDMI, UPAM UP, DA POŠTENJE ŠE
ŽIVI, SANJAM SEN, KAJ SANJAŠ
TUDI TI, ČE BI VSI HOTELI, PA BI
SKUPAJ DOŽIVELI TAKE DNI.

SANJAM SEN, DA NAM JUTRO
VZIDE, KO ZA VEDNO SE BO V
DLAN ODPRLA PEST.
UPAM UP, DA NAM URA PRIDE,
KO BO SRCU KRALJEVALA ČISTA
VEST.
PA ŠE S KOM BI SANJE DELIL, PA
ŠE KOMU UPAT DAL, PA ŠE SAM
BI NEKAJ STORIL, DA TA SEN BI
RES POSTAL.

SANJAM SEN, DA MED DOBRIMI
LJUDMI, UPAM UP, DA POŠTENJE ŠE
ŽIVI, SANJAM SEN, KAJ SANJAŠ TUDI TI,
ČE BI VSI HOTELI, PA BI SKUPAJ
DOŽIVELI TAKE DNI.
SANJAM SEN, DA MED DOBRIMI
LJUDMI, UPAM UP, DA POŠTENJE ŠE
ŽIVI, SANJAM SEN, KAJ SANJAŠ TUDI TI,
ČE BI VSI HOTELI, PA BI SKUPAJ
DOŽIVELI TAKE DNI.

ljudska; prir. Č. Sojar Voglar: San se šetao;
link: https://www.youtube.com/watch?v=nb0DLENmJY8

Count on me;
link: https://www.youtube.com/watch?v=Yc6T9iY9SOU

Zdaj pa še nov izziv:
Vabim te, da se pridružiš vseslovenskemu dogodku skupnega prepevanja.
Skupno prepevanje nas poveže v skupno energijo, nam dviguje optimizem, dobro vpliva na imunski sistem,
pljuča dobijo več zraka, je naravni antidepresiv, znižuje nivo stresa v telesu.
Hkrati nas poveže z našo kulturo, jezikom in indentiteto.

Petje se začne s slovensko himno (besedilo ti prilagam), lahko nadaljuješ z evropsko
himno (tudi to besedilo ti prilagam) in nato še pesem Lipa zelenela je (besedilo in lik
prilagam), nato pa nadaljuješ po svojih željah, presoji.
O poteku tega dogodka (letos ne bo prvič) si lahko prebereš na naslednjih povezavah:
Kratek izsek lanskega dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=8ILzE3E_fZY
Dnevnik, RTV Slo 1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216224557159874&id=1630797296&sfnsn=mo&d=n&vh=e

Večer: https://new-2019.vecer.com/peli-bodo-vsi-tudi-tisti-brez-posluha-6682632

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat` dan,
da, koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

LIPA
ponarodela; M. Vilhar/ D. Jenko
Lipa zelenela je
tam v dišečem gaju,
s cvetjem me posipala,
d'jal sem da sem v raju.

Revica pa je sedaj
skoraj ovenela,
cvetje listje zeleno
zima ji je vzela.

Veje raztezavala
k nebu je visoko
meni pa je do srca
segala globoko.

Spavaj, draga ljubica!
večno ne boš spala,
nova pomlad zelena
novi cvet bo gnala.

Ptičice je lipica
v senčico vabila,
kadar ležal sem pod njo,
me je ohladila.

Zopet bodo ptičice,
ptičice vesele,
pesmi nam prepevale,
pesmi žvrgolele.

link: https://www.youtube.com/watch?v=n_c7sYS8no4

