
 
 
VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 
V tem tednu pouka, ko se nekateri šolate od doma, drugi pa v šoli, vas želim seznaniti s projektom 
«Vseslovensko petje s srci». Gre za dogodek, ki že četrto leto s prepevanjem slovenskih pesmi 
povezuje ljudi. Petje je izraz svobode izražanja naše kulture. Slovenci smo narod petja in prav 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. Zato 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. 
 

  
     

 

 

V letu 2021 bomo znova peli: v petek, 23. aprila 2021, med 10. in 11. uro.  

  

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.  
 

Predlani je Gimnazija Lava sodelovala v projektu 
»Vseslovensko petje s srci«. Bili smo v šoli in točno ob 
10.00 stopili iz učilnic ter peli na naših hodnikih. Prav vsi 
smo se trudili, dijaki in profesorji, in kar je 
najpomembneje, imeli smo se lepo.  
Tudi lani smo se vključili na daljavo. Uživali smo in letos 
naši primeri krožijo skupaj z vabilom širom po Sloveniji, na 
kar smo posebej ponosni. Zato bomo sodelovali tudi letos. 
 
https://youtu.be/9sBH49RUMic (lanski posnetek) 

 

https://youtu.be/9sBH49RUMic


KJE BOMO PELI? 
Tokrat pojemo na bližnjih javnih zelenih površinah na varni medsebojni razdalji, v Celju npr. na 
obrežju Savinje, na sprehodu, v hribih, na zelenici pred šolo … Na mestu, kjer pojemo, prižgemo čajno 
svečko za naš srčni ogenj kot izraz slavja in pripadnosti. Pojemo lahko v svoji sobi, na balkonu, v avtu, 
v bolnišnični postelji oziroma kjerkoli smo v danem trenutku. Preko različnih aplikacij povabite svoje 
sledilce in zapojte skupaj. Posnemite sebe ali druščino in objavite posnetek v medijih. 
  
KAKO IN KAJ BOMO PELI LETOS?  
Nekaj predlaganih naslovov: Majda Sepe: Med iskrenimi ljudmi, Pepel in kri: Dan ljubezni, Agropop: 
Samo milijon nas še živi, Vicrory: Zelena dežela, Andrej Šifrer: Gorska roža, Omar Naber: Bistvo skrito 
je očem, Nuša Derenda: Za Slovenijo živim, Vlado Kreslin: Z Goričkega v Piran. Ostalo je po vašem 
izboru. 
 
Od ljudskih pesmi pa predlagam: Regiment po cesti gre, Al me boš kaj rada imela, Moje dekle je še 
mlado, Jutri bo v Celovcu smenj, Na oknu deva je slonela … Pomembno je, da pojete s srcem.  
VSESLOVENSKO PETJE S SRCI – 2021 – YouTube (tukaj najdete posnetke, ki vam bodo v pomoč pri 
petju) 
 
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. 
Letos slavimo: ŽIVLJENJE 
  30 let samostojnosti 
  100-letnico smrti skladatelja Josipa Ipavca 
  uvod v poletni Evropski festival zborovskega petja Cantat 
Naj zavladajo pozitivna misel, povezanost in veselje. 
 

POKROVITELJ PROJEKTA: 
Predlani je projekt podprl s častnim pokroviteljstvom predsednik države Borut Pahor, lani je častno 
pokroviteljstvo prevzel gospod Marjan Šarec, v času njegovega predsedovanja pa ZRSŠ, Ministrstvo za 
kulturo …  
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/ se lahko pridružite in označite, da ste z 
Gimnazije Lava iz Celja. 
 
NALOGA DIJAKOV 
Poslušajte predlagane posnetke in v petek med 10.00 in 11.00 pojte!  
Lepo prosim, da mi res takoj pošljete čim lepše fotografije vašega sodelovanja v projektu za objavo 
na internetni strani šole (metka.jagodic.pogacar@sc-celje.si preko WeTransfer ali pa kar v Teams, če 
bo šlo). Vesela bom, če se boste na kak način povezali s sošolci, prijatelji … GIMNAZIJE LAVA in bo to 
vidno tudi na fotografijah ali videoposnetkih, da pojete. Verjamem, da te stvari obvladate! Naj bo 
samo vaše, enkratno, zanimivo in unikatno. Se že veselim petja in vaših izdelkov!  
 
Organizatorica vseslovenskega petja s srci na Gimnaziji Lava: Metka Jagodič Pogačar 
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