
Pozdravljeni, pevci! 
 
Kako vam gre?  
Upam, da ste dobro in da veselo prepevate, čeprav samo doma. 
Če se spomnite kakšno vajo, ki jo pojemo na začetku vsake vaje, jo kar 
prepevajte.  
Se spomnite vaje: vedno više, vedno više, to je lestvica navzgor, vedno 
nižje, vedno nižje, to je lestvica navzdol? Prepevate jo lahko vsak dan. 
Vaje lahko naučite vaše družinske člane. Lahko jim pokažete, kako se 
vsako vajo predstavimo: zapojete svoje ime in sosed odpoje TUKAJ. 
Razložite jim, kako se trebušček premika, ko pojemo. Pokažite jim, kako 
skače, kot da smo na trampolinu: Ha ha ha ha ha ha,haa…. 
                                                      He he he he he he hee,….  
                                                      Hi hi hi hi hi hi hii,.. 
                                                      Ho ho ho ho ho ho hoo,… 
                                                      Hu hu hu hu hu hu huu,… 
 
Če se sami spomnite še kakšne vaje, ki jo ponavadi pojemo v začetku vaj, 
jo le zapojte. Po upevalnih vajah pa je čas za novo pesmico. 
 

Začela se je pomlad. 
Pomlad je za mnogo ljudi najlepši letni čas, saj se vse prebuja, vse oživi. 
Res, da je bil začetek pomladi v prejšnjem tednu bolj zimski kot pomladni, 
toda v vaš dom boste prav vi prinesli pomladno vzdušje.  
 
Tokrat sem za vas pripravila živahno pesmico. Njen naslov je čisto 
pomladanski: ZVONČKI IN TROBENTICE. Na spodnjih povezavah jo 
lahko slišite v različnih izvedbah. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_dUmZWsYJ9M – poje ansambel OBJEM 
 
http://www.trzalica.com/index.php/akordi/akordi-slovenskih-izvajalcev/slo-mno/203-marjana-
derzaj/2454-zvoncki-in-trobentice - original izvedba  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tekaFqdOpt0 - poje mladinski pevski zbor  
 
https://www.youtube.com/watch?v=oU6bsvAaaKA -  Eva Hren 
 
Naučite se jo lahko vsi v družini in jo ob 18ih  skupaj zapojete na balkonu. 
Če bo premrzlo, pa  ostanite vaši dnevni sobi.   
 
Pošiljam originalno besedilo. Kot boste slišali v posnetkih, pa sta besedilo 
in melodija za različne izvajalce nekoliko prirejena, pa nič ne de. Pojete 
lahko tako ali drugače. 
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ZVONČKI IN TROBENTICE 
 
Zvončki in trobentice, mačice, vijolice 
Spet iz zemlje vzklijejo, zdaj pomlad je tu! 
 
Travica ozeleni, vse v gozdu oživi, 
kukav˙ca spet poje nam svoj napev ku-ku. 
 
Zdaj ljubezni čas cvete, srca na stežaj odpre, 
saj pomlad napravi to, da nam je lepo. 
 
Zvončki in trobentice, mačice, vijolice  
spet iz zemlje vzklijejo, zdaj pomlad je tu!                         
 
Mlada sem in dobro vem, da ljubiti vroče smem, 
saj pomlad napravi to, da nam je lepo. 
 
Zvončki in trobentice, mačice, vijolice 
spet iz zemlje vzklijejo, zdaj pomlad je tu! 
 
Tudi zame je pomlad, pa čeprav več nisem mlad 
vendar v srcu čutim to, pa mi je lepo. 
 
»Cingu-lingu, lingu-lin«, poje zvonček prek dolin, 
zraven pa trobentica trobi: »Tra - ra - ra!, trobi: »Tra – ra - raaaa!«.  
 
Pevci 3. in 4. razreda boste verjetno ugotovili, zakaj so nekateri deli pesmi 
označeni z isto barvo.  
Pevci 4. razreda poskusite v zadnji kitici slišati 2. glas, kot ga pojejo v 
originalu. Nekateri ga boste znali celo posnemati. Če imate v družini 

dedka, pa naj zapoje solo v predzadnji kitici. To bo zabavno!  
 

Ko boste tako čez teden prepevali vse pesmice, ki smo se jih učili v šoli 

in pesmi,  ki se jih zdaj učite na daljavo, ob petju lahko plešete ali pa kaj 

narišete. Lahko pa pomivate posodo ali pospravljate sobo. Ali pa izdelate 

pomladni origami? 

 

Uživajte v petju!  

Lep pomladni pozdrav,   

 učiteljica Judita 


