
GUM v 4. razredu PŠ Adlešiči: Navodila za delo v domačem okolju – 6. teden 

2 šolski uri 

Pozdravljeni v 6. tednu pouka na daljavo! 

Še vedno nimam od vas nobenega odziva pri glasbi. Vsaj učenki iz 5. razreda sta se mi oglasili. Tako ne vem, 

če kaj ustvarjate, poslušate, prepevate, rešujete … Vam je bila všeč moja melodija za pesem JUTRO? Rada 

bi zapela vaše, pa mi nič ne pošljete na moj naslov: majda.veselic@os-loka-crnomelj.si. Prosite starše, tako 

kot petošolki. So poslikali in poslali. 

V tem tednu imamo dve šolski uri. 

Prejšnji teden smo se začeli pogovarjati o LJUDSKEM IZROČILU in sedaj nadaljujemo. V tem tednu bi imeli 

pri nas ljudski običaj - Jurjevo, če bi bili v šoli. Se spomnite kako je bilo prejšnja leta?  

Poglej: https://www.radio-odeon.com/novice/prosel-je-prosel-pisani-vuzem-dosel-je-dosel-zeleni-jure-1/ 

  

Zapoj pesem, pa četudi letos ne greš po Adlešičih. Lahko bi šel po vasi, pazil na varno razdaljo, imel masko 

in zapel pred vsako hišo Jurjevsko pesem ter poklonili brezovo vejico. Očka pa naj vam izdela piščal ali rog iz 

lubja: 

PROŠEL JE PROŠEL, PISANI VUZEM 
DOŠEL JE DOŠEL ZELENI JURE, 
DONESEL JE, DONESEL 
PEDENJ DUGU TRAVICU, 
LAKAT DUGU MLADICU. 
DAJTE MU DAJTE, 
JURJA DAROVAJTE! 
DAJTE MU POGAČE, 
DA MU NOGA POSKAČE! 
DAJTE MU VINA, 
DA MU NEBU ZIMA! 
DAJTE MU PLEČE, 
DA VAM KAJ NE REČE! 
DAJTE MU JAJEC, 
DA GA NE BU ZAJEC! 
DAJTE MU SOLI, 
ZA DEBELE VOLI!  

Izdelaj VRBOVO PIŠČAL skupaj s svojimi starši! 
Pazite na prste! 
https://www.youtube.com/watch?v=IXXe86o5-ZM 

 

 

Na JURJEVO, ki bo letos v četrtek, pojdi ven, izdelaj ob 
pomoči staršev rog ali piščal ali kar oboje, naberi 
brezove vejice, če imaš doma nošo jo obleci, zapoj 
Zelenega Jureta, piskaj na piščal ali rog, hodi okrog vaše 
hiše. Povabi tudi ostale člane družine, da bo bolj veselo. 
Lahko narediš tudi koš za Jureta. 
Naredi kratek video, zvočni posnetek ali vsaj fotografijo 

in mi pošlji. 
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DAJTE MU ŠPEHA, 
DA GA NEBU KREHA! 
DAJTE MU GROŠ, 
DA VAM DOJDE JOŠ ... 
HAJ, HAJ, HAJ BU LI SKORO KAJ? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoge folklorne skupine imajo v svojem programu obred Zelenega Jurija, ki se pogosto razlikuje od Adlešiškega. 

https://www.youtube.com/watch?v=ADKz_P3-XVs&list=RDADKz_P3-XVs&start_radio=1 

Folklorna skupina iz Črnomlja nosi ime Zeleni Jurij. Naše šolsko glasilo se imenuje po njem in tudi 
v znaku naše šole ga imamo. Poglej!  
 
 
Moderno različico Zelenega Jurija je ustvaril Magnifico, ki je po rodu na pol Belokranjec. 
Sorodnike ima v Jankovičih. Poleg Zelenega Jurija poje tudi pesem Pastirče mlado in milo, vendar 
zopet nekoliko po svoje. 
https://www.youtube.com/results?search_query=pastir%C4%8De+mlado+magnifico 
https://www.youtube.com/watch?v=27VZNlgpS0k 
 
Mnoge skladatelje ljudska pritegne, da jo na novo uporabijo v svojih delih. Šolski zvonec na šoli v Loki, je prav tako 
spremenjena pesem Zeleni Jure. 

Ali pa izdelajte LUBNATI ROG: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-lpYaPeaZg 

 
Kot ste že ugotovili, se pogovarjamo tudi o 

ljudskih glasbilih. Vsebino najdete v inter-

akrivnem gradivu in v Samostojnem delovnem 

zvezku na strani 81. 

Poglejte si  

Zgodba o glasbilih 

Pesem: Lončeni bas 

Izdelava lončenega basa  in pesem 
lončeni bas 

Slike glasbil 

Igra spomin 

CILJI dveh ur bodo uresničeni, ko boš: 

 ponovil-a in prepeval-a ljudsko Zeleni Jure, 

 izdelal-a ljudsko glasbilo (rog, piščal, lončeni bas), 

 poslušal-a Pravljični zvok pastirice, 

 poslušal-a in pripeval-a pesem Lončeni bas, 

 osvojil-a ljudska glasbila, 

 rešil-a spomin in prepoznal-a imena glasbil, 

 izvedel-la obred in razveselil-a sosede z brezovo 

vejico, mene pa s sliko ali posnetkom. 
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