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Za učitelje:
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(začetek šole, jesen, zima, pust ...), učitelji pa jih lahko obravnavajo tudi v drugačnem 
zaporedju.
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Jesen
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Besedilo: Anja Štefan
Glasba: Igor Štuhec

Jesenska
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Besedilo: Anja Štefan
Glasba: Igor Štuhec

Jesenska
Za deveto belo hiško 

mišek pleše s svojo miško. 
Na devetem od dreves 

polh pripravlja se na ples. 
Za deveto sivo skalo 
par lisic je zaplesalo. 
Pa še ježek se odloči 

in zapleše v svoji koči. 
Se prestopa sem in tja, 

žir in hruškice grizlja 
in mrmra lepo rejen: 

»Res prelepa je jesen!«
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Ko si srečen

Švedska ljudska
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Ko si srečen, 
daj, z dlanjo udari v dlan! 

Ko si srečen, 
daj, z dlanjo udari v dlan, 
ko si srečen in ko srečo 
rad bi še delil z nekom, 

ko si srečen, 
daj, z dlanjo udari v dlan.

Ko si srečen, 
tleskni s prsti razigran! 

Ko si srečen …

Ko si srečen, 
po kolenih potokljaj! 

Ko si srečen …

Ko si srečen, 
krepko z nogo butni v tla! 

Ko si srečen …

Ko si srečen, 
glasno vzklikni svoj HURA! 

Ko si srečen …

Ko si srečen, 
brž ponovi vse od prej! 

Ko si srečen …

Švedska ljudska

Ko si srečen
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Besedilo: Branko Rudolf
Glasba: Janez Kuhar

Mokri kuža
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Sredi ceste luža, 
noter pade kuža. 

Blaten je trebušček, 
moker je kožušček.

Grde so mu tačice, 
zlepljene so hlačice. 

Zdaj se obotavlja, 
zmeraj spet ustavlja.

V soncu ves trepeče, 
zdelan od nesreče. 

Kužek ves je zbegan, 
ker doma bo kregan. 

Saj, kako bo šel domov, hov?

Mokri kuža

Besedilo: Branko Rudolf
Glasba: Janez Kuhar
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Botra jesen

Besedilo: Janez Kuhar
Glasba: H. Gnezda
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Besedilo: Janez Kuhar
Glasba: H. Gnezda

Botra jesen
Botra jesen 

že v deželo prihaja, 
z dežjem in vetrom 
nam rada nagaja.

V polje in gozd 
je že urno zavila, 

barve prelepe 
povsod je razlila.

S kapljico rose 
je barve zmešala, 
kaplje dežja pa je 

zraven dodala.
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Jesen

Besedilo in glasba: Maks Jurca in Pavle Kalan
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Besedilo in glasba: Maks Jurca in Pavle Kalan

Jesen
Listje odpada, jesen je že tu, 
topli so dnevi ostali le v snu. 

Shrambo napolni, dovolj je daru 
dala narava, ne čakaj gladu!
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Glasba: W. A. Mozart
Prevod: Jože Humer

Mali potepuh
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Prebudil se je rano 
sosedov bosopet, 

poljubil je še mamo 
in mahnil jo je v svet.

Cvetlice je nabiral, 
sinice je plašil, 

maline je obiral, 
za zajci se podil.

A glej, še v tisti noči 
pritekel je nazaj, 

tja v mamino naročje, 
preplašen, da je kaj.

Tako je rekel sosed, 
da v svet bo že še šel, 

a mamico da svojo 
bo vedno s sabo vzel.

Mali potepuh

Glasba: W. A. Mozart
Prevod: Jože Humer
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Besedilo in glasba: Lenčka Kupper

Nikoli slabe volje



17

Besedilo in glasba: Lenčka Kupper

Nikoli slabe volje
Nikoli slabe volje, 
vedno nasmejan 

hodi skoz‘ življenje, 
lažji bo tvoj stan!

Če smeješ se in poješ, 
začuden videl boš, 

da ni tako vse trnjevo 
in poln naš svet je rož.

Bežale bodo sence, 
tvoj vrisk jih bo pregnal, 

prijetno bo vse delo, 
korajžen boš postal!

Se škoda ti bo zdelo, 
da vedel nisi prej, 
nikoli ni prepozno, 
sosedu to povej!
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Mladi muzikanti

Slovenska ljudska
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Slovenska ljudska

Mladi muzikanti
Mi muzikanti smo, 

veselo pojemo: 
tralalala, tralalala, 
tralalala, tralala, 

tralalala, tralalala, 
tralalalala.

Mi muzikanti smo, 
na gosli godemo: 

cigu, migu, cigu, migu, 
cigu, migu, cigu, mig, 

cigu, migu, cigu, migu, 
cigu, migu, cig.

Mi muzikanti smo, 
s piščalko piskamo: 

fi ju, fi ju, fi ju, fi ju, 
fi ju, fi ju, fi ju, fi , 

fi ju, fi ju, fi ju, fi ju, 
fi ju, fi ju, fi .

Mi muzikanti smo, 
na boben tolčemo: 

rom pom pom pom, rom pom pom pom, 
rom pom pom pom, rom pom pom, 

rom pom pom pom, rom pom pom pom, 
rom pom pom pom pom.

Mi muzikanti smo, 
s trobento trobimo: 
trararara, trararara, 
trararara, trarara, 

trararara, trararara, 
trarararara.
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Besedilo: Joseph Haydn
Glasba: Jože Humer

Jesensko listje
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Lepo škrlatno je drevo, 
ko hladen veter veje. 

V vseh barvah zažari jesen, 
a sivo je nebo.

Jesensko listje, kam hitiš? 
Ujeli bi te radi, 

ko z vetrom rajaš in vrtiš 
kot zlato se kolo.

Ječijo veje in drhte 
brez pisane odeje, 

kako jih zebe brez kopren, 
ko pride k nam jesen.

Jesensko listje

Besedilo: Joseph Haydn
Glasba: Jože Humer



Zima
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Sneženi mož

Glasba in besedilo: Janez Bitenc
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Glasba in besedilo: Janez Bitenc

Sneženi mož
Pisker na glavi, 

metlo pa v rokah držim,
zimi se smejem, 

sončnih žarkov se bojim.
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Besedilo: Fran Levstik

Koline
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Mi smo davi muho klali 
in koline vam poslali, 

z mesom tudi klobasic: 
nekaj lepih krvavic, 

tri mesene, 
tri prtene. 

Vina v reki si kupite, 
z njim koline poplaknite.

Koline

Besedilo: Fran Levstik
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Besedilo: Gitica Jakopin
Glasba: Boris Vremšak

Ledene sveče



28

Jutro zasije, 
sneg prepodi, 
strehe umije, 

led odtali.

Z oken visijo 
rože steklene, 
v vejah iskrijo 

se sveče ledene.

Noč pa prinese 
spet burjo in mraz, 

hiše odene 
v pravljični kras.

Ledene sveče

Besedilo: Gitica Jakopin
Glasba: Boris Vremšak
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Besedilo: Anica Černej
Glasba: Vilko Ukmar

Bele snežinke
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Bele snežinke, zvezdice bele, 
padajo, padajo tiho z neba.

Zvezdice bele čuvajo zemljo, 
čuvajo v zemlji nam skriti zaklad.

Bele snežinke, beli metuljčki, 
iščejo, iščejo pot do sveta.

Beli metuljčki nosijo sanje, 
sanje in misli na zlato pomlad.

Bele snežinke

Besedilo: Anica Černej
Glasba: Vilko Ukmar
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Besedilo: Stana Vinšek
Glasba: Stanko Premrl

Kolo
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V kolo hitro se zvrstimo, 
ena, dve in tri, dve in tri! 
Zapodimo starko zimo, 
kaj se še mudi, se mudi!

V kolu hitro se vrtimo, tri in štiri, pet, štiri, pet! 
Pojmo in se veselimo, 

vigred klije spet, klije spet!

V kolu hitro naokoli, 
vsak naj se vrti, se vrti, 

da po hribu in po dolu cvetje zakipi, zakipi!

Kolo hitro zaplešimo, ena, dve in tri, dve in tri! 
Pojmo in se veselimo naših mladih dni, mladih dni!

Kolo

Besedilo: Stana Vinšek
Glasba: Stanko Premrl
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Besedilo: Anja Štefan
Glasba: Boris Vremšak

Snežinke
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Čisto, čisto tiho stopajo copatki. 
Gazijo po snegu trije majhni škratki. 
Domek je še daleč, zebe jih v ušesa, 
huda teta zima nanje sneg potresa.

Prvi se zmrduje: Sneg je huda reč! 
Drugi obupuje: Kje je naša peč? 

Tretji ne posluša, v žep lovi snežinke, 
rad bi si najlepšo spravil med spominke.

Nič mu ne povejmo, da se bo stopila, 
da se v drobno kapljo kmalu bo prelila. 

Naj otresa hlačke, smeje se čez breg 
in lovi v ročice drobni beli sneg.

Snežinke

Besedilo: Anja Štefan
Glasba: Boris Vremšak
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Besedilo: Neža Maurer
Glasba: Slavko Mihelčič

Novo leto
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Sneg kot lani še žari in nebo je sinje. 
V naši peči ogenj tli, v gazi so nove stopinje, kdo ve kdaj začeto.

Novo leto je prišlo, k naši peči sedlo. 
In ko se stemni nebo, je pravljico razpredlo, kdo ve kdaj začeto.

V teh stopinjah mojih bi teloh se razcvetel, 
ko sonce bo pripekalo, klas v njih bo zorel, kdo ve kdaj začeto.

Preden mine leto dni, jabolka boste v njih brali, 
zlati listi pod nogami v rani mraz bodo cingljali, kdo ve kdaj začeto.

In potem prišlo bo spet drugo mlado leto, 
pravljico povedalo, kdo ve kdaj začeto, kdo ve kdaj začeto.

Novo leto

Besedilo: Neža Maurer
Glasba: Slavko Mihelčič
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Škrip, škrip, škrip

Besedilo in glasba: Mira Voglar
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Besedilo in glasba: Mira Voglar

Škrip, škrip, škrip
Škrip, škrip, škrip, škrip, škrip, 

sliši se po bregu. 
Škrip, škrip, škrip, škrip, škrip, 

mi gremo po snegu.

Glej ob poti vitke smreke, 
v halje bele so odete, 
vsi grmiči so poviti, 

s čepicami so pokriti. 
Škrip, škrip, škrip, škrip, škrip. 
Škrip, škrip, škrip, škrip, škrip.



Pomlad
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Besedilo: Lojze Krakar
Glasba: Jakob Jež

Ah, kako so grdi z mano
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Ah, kako so grdi z mano, 
ko me spat podijo! 

Zdi se mi že preneumno, 
da ljudje sploh spijo 

in tako tretjino dneva 
v postelji pustijo.

Vendar so še grši z mano, 
kadar me budijo! 

Kaj vse dal bi, da vsaj enkrat 
v miru me pustijo. 

Ah, zakaj ljudje na svetu 
vse premalo spijo.

Ah, kako so grdi z mano

Besedilo: Lojze Krakar
Glasba: Jakob Jež
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Italijanska ljudska
Prevedel: Jože Humer

Cirkuška predstava



43

Hip hura, 
cirkuška predstava, 

tra la la, 
zdaj bo pa zabava.

Tam bo lev 
s petimi nogami, 

pes in konj, 
morda pa tudi slon.

Lepa reč, 
glejte strica klovna, 

nos rdeč, 
čevlja pa kot čolna.

Ta te že 
v dobro voljo spravi, 

en, dva, tri 
in vse se že smeji.

Že stoji šotor tam košati, 
že se vsi 

drenjamo pred vrati.

Saj poznaš 
fante cirkusante, 

kaj lahko 
jih jutri več ne bo.

Cirkuška predstava

Italijanska ljudska
Prevedel: Jože Humer
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Ljudska

Narobe svet
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Narobe svet

Ljudska

Stoji, stoji tam lipica, 
ta lipica zelena, 

la, la, la, la, la, la, la, 
ta lipica zelena.

Pod njo stojijo stoleci, 
k‘ nobeden noge nima, 

la, la, la, la, la, la, la, 
k‘ nobeden noge nima.

Na njih sedijo mojškerce, 
k‘ nobena niti nima, 
la, la, la, la, la, la, la, 
k‘ nobena niti nima.

Tak tanke š‘vanke imajo, 
kakor železne kole, 
la, la, la, la, la, la, la, 
kakor železne kole.
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Besedilo in glasba: Janez Bitenc

Pomladna
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Na polju rožice cveto, 
na drevju pa ptički pojo, 

z neba nam sveti sonček zlat, 
že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas 
naznanja, da prišla je v vas 
spet dobra, mila kukavica, 

srca moj‘ga ljubica.

Pomladna

Besedilo in glasba: Janez Bitenc
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Besedilo in glasba: Felix Mendelssohn
Prevedel: Jože Humer

Pomladno sončece
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Ti pomladno sončece, 
ti si naredilo, 

da je v meni srčece 
glasno poskočilo!

Prav za vsako ptičico 
bi okrog se klatil, 

s čisto vsako rožico 
bi se rad pobratil.

Sijaj, sijaj, sončece, 
siplji žarke zlate, 

rožicam na glavice, 
meni na podplate.

Pomladno sončece

Besedilo in glasba: Felix Mendelssohn
Prevedel: Jože Humer
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Ljudska

Lepo je pomlad'
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Lepo je pomlad‘ na svet‘, 
začno tičice pet‘, 
začno tičice pet‘ 

in travnik zelenet‘.

Lepo je polet‘ na svet‘, 
začno žanjice pet‘, 
začno žanjice pet‘, 
pšenica rumenet‘.

Lepo je jesen‘ na svet‘, 
začno že črički pet‘, 
začno že črički pet‘, 
gozdiček pa zoret‘.

Lepo je pozim‘ na svet‘, 
začno predice pet‘, 
začno predice pet‘, 

kolovrate vrtet‘.

Lepo je pomlad'

Ljudska
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Ljudska
Priredil: Slavko Mihelčič

Ptičja svatba
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So ptički se ženili 
prot‘ beli Ljubljani. 

Al‘ je čudo, al‘ ni čudo, 
čudo more bit‘.

Je ščinkavec se ženil, 
za ženo vzel je ščinkavko. 

Al‘ je čudo …

Komar je z muho plesal, 
da ves se svet je tresel. 

Al‘ je čudo …

Se muha je napila, 
si nogo je zlomila. 

Al‘ je čudo …

Pošljejo po padarja, 
po Jurija Žnoblarja. 

Al‘ je čudo …

Pa preden ta priteče, 
že muhi kri odteče. 

Al‘ je čudo …

Trala la la la la la la la, trala la la.
La la la trala la, trala la la la la la.
La la la trala la, trala la la la la la.

Ptičja svatba

Ljudska
Priredil: Slavko Mihelčič
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Besedilo in glasba: Mira Voglar

Trili trili trilili
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Trili, trili, trilili, 
ali veste, kdo smo mi? 

Trata, trata, tratata, 
šeme smo, ha, ha!

Trili, trili, trilili, 
vsaka šema se vrti. 
Trata, trata, tratata, 

glasno cepeta.

Trili, trili, trilili, 
cepetajmo zdaj še mi. 
Trata, trata, tratata, 

da bo zima ušla.

Trili trili trilili

Besedilo in glasba: Mira Voglar
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Bolha se je ženila

Prekmurska ljudska
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Prekmurska ljudska

Bolha se je ženila
Buja se je žénila, 
ščürca je jemala, 
tralalaj, šaralaj, 

ščürca je jemala.

Mravlja je v mlin pélala 
tübor borovnice. 
Tralalaj, šaralaj, 

tübor borovnice.

Mlinari je pravila: 
»Na tenke mi semelte.« 

Tralalaj …

Gostüvanje bomo slüžili, 
pogače mo pekli. 

Tralalaj …

Obad je z müjo plesal, 
v koleno jo je brcnu. 

Tralalaj …

Müja ta vmedlela, 
doktora želela. 

Tralalaj …

Nem ti šou po doktora, 
če te včas vrag vzeme. 

Tralalaj …

buja – bolha
ščürca – ščurka

gostüvanje – svatba
müja – muha
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Ljudska

Kako se polžeku mudi
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Kako se polžeku mudi, 
le kam, le kam tako hiti? 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

Pa srečal ga je petelin, 
ki nesel je pšenico v mlin. 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

»Kam greš, grdoba slinasta, 
kam greš, grdoba slinasta?« 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

»Se ženit grem, se mi mudi, 
tja k mlinarjevi hčerkici.« 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

»Saj je še meni ne dajo, 
ki ‘mam rdečo kapico!« 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

Ki ‘mam rdečo kapico, 
ki ‘mam v repu sabljico. 

Cigu digu migu, cigu digu, migu, rom pom pom.

Kako se polžeku mudi

Ljudska



Poletje
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Beli cvet

Iz fi lma Moje pesmi, moje sanje
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Iz fi lma Moje pesmi, moje sanje

Beli cvet
Beli cvet, cvet s planin, 

vsako jutro me vabi, 
droben, čist, bel spomin, 

ga srce ne pozabi.

Beli cvet sredi snežnih jas, 
večno se obnavljaj. 

Dol z višin glej na nas 
in naš dom blagoslavljaj.
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Besedilo in glasba: Mira Voglar

Bosi in obuti vrabci
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Že od nekdaj tod okrog 
so vsi vrabci bosih nog, 
so vsi vrabci bosih nog. 

In verjetno prav zato 
stopajo tako lahno, 
stopajo tako lahno: 
tip-ti-rip, tip-ti-rip. 
Tip-ti-rip, tip-tip.

Pa domisli se župan, 
slavni vrabec Čičipan, 
slavni vrabec Čičipan, 

da odslej naj bo drugače, 
naj vsak vrabec 
v škornjih skače. 

Tup-tu-rup, tup-tu-rup. 
Tup-tu-rup, tup-tup.

Bosi in obuti vrabci

Besedilo in glasba: Mira Voglar
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Besedilo in glasba: Janez Bitenc

Ciciban in potoček
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Potoček, postoj 
in poglej, 

kje domek je tvoj, 
mi povej!

Moj domek je tam 
pod goro, 
kjer ptički 

veselo pojo.

Zakaj pa nemirno 
hitiš, 

od doma in ptičkov 
bežiš?

Saj vrnem se 
spet pod goro, 

ko dežek namoči 
zemljo.

Ciciban in potoček

Besedilo in glasba: Janez Bitenc
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Ljudska

Polžek se je ženit šov
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Polžek se je ženit šov, 
didel, didel dom, 

k mlinarji ta mlajši hčer’, 
didel, didel dom.

Sreča ga en stari mož: 
kam pa hodiš, oj, ti polž?

K mlinarji se grem ženit, 
mlajšo hčerko grem snubit.

Oj, ti krota smrkava, 
mlinar jo še men’ ne da.

Pršu je pod okence, 
potrkov je na polkence.

Polkence se noče odpret, 
kaj pa hočem zdaj počet?

Polž je pa na skalo šov, 
sedem let je gor sedev.

Petelin vzel je ojstri meč, 
vrgel polžku glav’co preč.

Polžek se je ženit šov

Ljudska
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Besedilo in glasba: Janez Bitenc

Košek za smeti
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Na tleh papir leži 
in drugih sto reči, 

na zidu pa sameva 
košek za smeti.

 
O joj, o jojmene! 

Vsak mimo mene gre. 
Tako vsak dan potoži 

košek za smeti.

Če je bilo tako, 
od danes več ne bo. 
Odpadke bomo vrgli 

v košek za smeti.

Košek za smeti

Besedilo in glasba: Janez Bitenc
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Ljudska
Priredba: Ciril Pregelj

Po Koroškem, po Kranjskem
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Po Koroškem, po Kranjskem 
že ajda zori, 

eno dekle jo žanje, 
jo glav‘ca boli, 

prav zares.

Tri dni jo že žanje, 
tri snopke ima, 

na roke si gleda, 
kol’ko žuljev ima, 

prav zares.

Tri dni jo že mlati, 
tri litre ima, 

pa poglejte na očke, 
vse solzne ima, 

prav zares.

Po Koroškem, po Kranjskem

Ljudska
Priredba: Ciril Pregelj
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Besedilo: Giovanni Battista Pergolesi
Slovensko besedilo: Jože Humer

Zlata roža
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Tam nekje je zlata roža, pa ne vem še, kje cvete. 
Sred poljan jo veter boža, a ne znam poti do nje. 
Pa bom ptičico poprosil, naj pred mano poleti, 
pa bo veter ptičko nosil tja, kjer roža se zlati.

Veter je čez daljo sivo v beli halji privršel 
in je ptički rahlo krilo na nevidne roke vzel. 
In je veter vodil ptico, ptica fanta preko trat; 

obiskali so cvetlico, lepi cvetek čisto zlat.

Zlata roža

Besedilo: Giovanni Battista Pergolesi
Slovensko besedilo: Jože Humer


