VSESLOVENSKO PETJE S SRCI
Gre za dogodek, ki že tretje leto s prepevanjem slovenskih pesmi povezuje ljudi. Slovenci
smo narod pevcev in petje je tisto, ki nas lahko bolje poveže.
KDO LAHKO POJE?
Pojemo lahko vsi ne glede na izobrazbo, status, s posluhom ali brez in to kjerkoli. Petje
povezuje vse generacije doma in po svetu. Potrebujemo le dobro voljo. Ko skupaj zapojemo,
povežemo energijo zvoka in moč besede. Povežemo se 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.

Po naši tradiciji na dan Sv. Jurija, to je 23.
aprila, Sv. Jurij nosi vejico po hišah za
dobro letino in zdravje. Zato je pravi dan,
da se s prepevanjem pesmi povežemo z
mislijo o zdravju in obilju, kajti prav to vsi
potrebujemo v teh drugačnih časih.

Lani je Gimnazija Lava sodelovala v projektu
»Vseslovensko petje s srci«. Stopili smo iz učilnic in peli na
naših hodnikih. Prav vsi smo se trudili, dijaki in profesorji,
in kar je najpomembneje, imeli smo se lepo. Zato bomo
sodelovali tudi letos.

V letu 2020 bomo znova peli v

četrtek, 23. aprila 2020, med 10. in 11. uro.

KJE BOMO PELI?
Tokrat pojemo od doma. Pojemo lahko v svoji sobi, na balkonu, v avtu, v bolnišnici, na
sprehodu, na delovnem mestu oziroma kjerkoli smo v danem trenutku. Zapojmo v mislih ali
na glas, kolikor nam v danem trenutku omogoča prostor, kjer se nahajamo.
KAKO IN KAJ BOMO PELI LETOS?
Vsi zapojemo himno in pesem Lipa zelenela je, ostalo je po vašem izboru. Pomembno je peti
s srcem.
MISLI ORGANIZATORICE (Matea Brečko)

»Verjamem, da je boljše sodelovanje in povezanost mogoče doseči z majhnimi koraki, ki
imajo lahko na dolgi rok velik učinek. Hkrati vzgajamo novo generacijo mladih, da bodo
slovenski jezik, kulturo in svojo identiteto lažje in bolje čutili.«
POKROVITELJ PROJEKTA
Lani je projekt podprl s častnim pokroviteljstvom predsednik države Borut Pahor, letos je
častno pokroviteljstvo prevzel Marjan Šarec še v času predsedovanja.
Saj veste, kdor poje, dobro misli.

FB: Vseslovensko petje s srci:
https://www.facebook.com/events/738348286569387/?active_tab=discussion
Na spletni strani http://www.vseslovenskopetje.si/ najdete prijavnico, kamor
lahko še sami vpišete podatke o sodelovanju.
NALOGA DIJAKOV (naša prošnja)
Prosim, pošljite čim lepše fotografije sodelovanja v projektu. Veseli bomo, če se boste
povezali s sošolci, prijatelji … GIMNAZIJE LAVA in bo to vidno na fotografijah ali
videoposnetkih. Verjamem, da te stvari obvladate!
Koordinatorica projekta na Gimnaziji Lava
Metka Jagodič Pogačar

Slovenska himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna "Zdravljica."
Žive naj vsi narodi
ki hrepene dočakat' dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!

Vabljeni k poslušanju:
Zdravljica – slovenska himna
https://www.youtube.com/watch?v=Zc7aLyhZ94c
Lačni Franz – slovenska himna (rock)
https://www.youtube.com/watch?v=QGdXJ1edtcg

Poleg zborovskih uglasbitev je znana tudi rokovska izvedba Zorana Predina in skupine Lačni Franz z
albuma Sirene tulijo iz leta 1987, ki je v javnosti naletela na mešane odzive, najprej zaradi
spodbujanja osamosvojitvenih teženj Slovenije, nato pa zato, ker je Zdravljica postala slovenska
himna.

Lipa zelenela je
Lipa zelenela je
tam v dišečem gaju,
s cvetjem me posipala,
d'jal sem, da sem v raju.
Veje raztezavala
k nebu je visoko,
meni pa je do srca
segala globoko.

Vabljeni k poslušanju:
Lipa zelenela je - Manca Izmajlova, Kvartet Karik, Vocabella,
Tjaša Cigut in Prifarski muzikanti. (Davorin Jenko, Miroslav
Vilhar, prir. Toni Obranovič)
https://www.youtube.com/watch?v=eJoKoEVget8
Lipa zelenela je – Slovenski oktet
https://www.youtube.com/watch?v=5QxfWyIklwQ

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

Lipa zelenela je - Alexia & karant orkestra
https://www.youtube.com/watch?v=DUS4uPKyoNE

me je ohladila.

Lipa zelenela je – Eva Hren & Sladcore
https://www.youtube.com/watch?v=HoR3NVvfHRs

Zdaj pa nam je revica

... in druge.

skoraj ovenela,
cvetje, listje zeleno
zima ji je vzela.
Spavaj, draga ljubica !
Večno ne boš spala,
nova pomlad zelena
novi cvet bo gnala.

