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Pripravila: Marina Pintar 

ČMRLJ – ZNANILEC POLETJA 

 

 
 
Čmrlji so na videz težki, nerodni in slabi letalci. Vendar ni tako. So zelo inteligentni in 

učinkoviti, v naravi pa imajo zelo pomembno vlogo. Še danes, navkljub vsej sodobni 

tehnologiji, uporabljajo proizvajalci paradižnika čmrlje za opraševanje. 

Čmrlji so se na Zemlji pojavili pred približno 30 milijoni let. Raziskave nakazujejo, da so se 

pojavili na območju Himalaje. 

So zelo miroljubni, na prostem vas ne bodo nikoli pičili, ne bodo pičili niti, ko zaidejo v stanovanje. 

Pičijo le v skrajni sili. Na primer, če ga primemo in stisnemo, ali pa, če bi brskali po njihovih gnezdih. 

Toda, če čmrlj ni neposredno ogrožen, gotovo ni nevaren in ne bo pičil. 

Poglejmo si nekaj posnetkov te drobne žuželke ob spremljavi glasbe, kot jo je zapisal ruski skladatelj 

Rimsky Korsakov. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbX

sVWvQSrl?projector=1  

 

Nikolai Rimsky-Korsakov  - Čmrljev let 
 

Nikolai Andrejevič Rimsky-Korsakov, ruski skladatelj in dirigent se je rodil 6. marca leta 1844 
v bližini čudovitega mesta na severu Rusije, Sankt-Peterburga. 

Rimsky-Korsakov je izhajal iz plemiške družine, tako kot skoraj brez izjeme vsi pomembni 
ruski pisatelji in skladatelji 19. stoletja. Starši so mu namenili neglasbeno pot. Njegovo 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
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zgodnje ukvarjanje z glasbo so imeli za potegavščino in tako so ga vpisali na carsko 
mornariško akademijo. 

Nekaj časa je bil mornar na vojni ladji, nato pa je začel zagnano študirati glasbo in tako postal 
pomemben skladatelj in profesor pomembnim skladateljem. 

 

Med njegova najbolj slavna dela sodita orkestrska suita Šeherezada in Čmrljev let iz opere 
Pravljica o carju Saltanu. 

 

Aleksander Puškin – Pravljica o carju Saltanu 

To je domišljijska in nenavadna ruska ljudska pravljica, ki jo je ruski literat Puškin mojstrsko 
preoblikoval in zapisal v verzih. 
Pripoveduje o carju Saltanu, o njegovem sinu, slavnem in mogočnem junaku knezu Gvidonu 

Saltanoviču in o prekrasni carični labodki.  

Saltan si za ženo in mater svojega sina Gvidona izbere najbolj iskreno in ambiciozno med 
tremi dekleti, a s tem sprosti zlo, porojeno iz nevoščljivosti obeh tekmic in caričine tašče 
Babaruhe. Tašča mlado mater in dečka prežene na odprto morje in ju prepusti negotovi 
usodi.  
Pravljica pripoveduje tudi o čudodelni naravi v podobi prijaznega vala, ki brodolomca odreši 
na samotni otok, in dobrodušnosti očarljive labodke, ki Gvidonu kot svojemu junaškemu 
rešitelju pred jastrebom skozi več čudežnih krogov pomaga do srečnega konca. Tam se 
labodka za junaškega kneza spremeni v prelepo nevesto. 
 

Čmrljev let 

Čmrljev let je Korsakov napisal kot glasbeno predigro v operi, pred začetkom tretjega dejanja 
in prikazuje, kako v čmrlja začarani kraljevič Gvidon leti domov. 

Skladba je izredno priljubljena in skoraj ni mojstra na inštrumentu, ki si ne bi želel zaigrati te 
izredno zahtevne skladbe, ki mojstrsko slika čmrljevo brenčanje.  

Pa poslušajmo nekaj izvedb. 
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1. Najprej tako, kot je zapisal skladatelj, torej za simfonični orkester 
https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo&list=RDpgLODq5URUo&index=1  
 

2. Priredba za klavir 
https://www.youtube.com/watch?v=CVmvULWX_4Q  
 

3. Priredba za ksilofon 
https://www.youtube.com/watch?v=nd9xha3vk58  
 

4. Učenci glasbene šole na marimbi, bobnih in električnem klavirju 
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI  
 

5. 10 letni deček na harmoniki 
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI  
 

6. Deklica na flavti 
https://www.youtube.com/watch?v=pt480pC37DQ  
 

7. Klasična kitara 
https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c  
 

8. Električna kitara 
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY  
 

9. Trobila 
https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE  
 

10. Učenka glasbene šole na klarinetu 
https://www.youtube.com/watch?v=Omg_yoGbjsY  
 

11. Kvartet klarinetov 
https://www.youtube.com/watch?v=qdQlfYl7zsY  
 

12. Violina solo s simfoničnim orkestrom 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQ
gkncbXsVWvQSrl?projector=1  

Na YouTube obstaja še veliko posnetkov. V prejšnjih prispevkih ste spoznali, da priljubljene 
skladbe klasične glasbe pogosto uporabijo tudi kot navdih za risanko. Lahko si ogledate dva 
primera tudi za skladbo čmrljev let. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5LGYGxtozgg  
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=X14kC-sEH0I  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo&list=RDpgLODq5URUo&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=CVmvULWX_4Q
https://www.youtube.com/watch?v=nd9xha3vk58
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI
https://www.youtube.com/watch?v=pt480pC37DQ
https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY
https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE
https://www.youtube.com/watch?v=Omg_yoGbjsY
https://www.youtube.com/watch?v=qdQlfYl7zsY
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=5LGYGxtozgg
https://www.youtube.com/watch?v=X14kC-sEH0I
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bombone postavi na 

krožnik tako, da 

nastanejo različni 

vzorci.  

Pripravila: Darja Rijavec 

POSKUS:  Kako napolniti balon s pomočjo kvasa 
 

POTREBUJEŠ:  

 prazna plastenka  

(najbolje uporabiti manjšo 

 stekleničko, 0,5 l ali manjšo) 

 paket suhega kvasa 

 1 žlička sladkorja 

 malo tople vode 

 majhen balon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

222   

333   444   
 Plastenko postavite na topli 

radiator in opazujte, kaj se zgodi. 

Dodajte sladkor in plastenko še 

nekajkrat zasukajte . Kvas začne 

"jesti" sladkor). 

 

Plastenko napolnite z malo tople 

vode.  Vodi dodajte kvas in 

plastenko rahlo zasukajte, da se 

voda in kvas zmešata (ko se kvas 

raztopi v topli vodi, preide v aktivno 

stanje - zaživi.  

 (ko je kvas hladen ali suh, 

mikroorganizmi v njem počivajo). 

 

 

Napihnite  balon, da se 

najprej rahlo razširi, nato 

pa  balon postavite čez rob 

odprtine plastenke. 

 

Napravi isti poskus še z mrzlo vodo in brez sladkorja. Opazuj ali se bo balon 

napolnil in kako hitro.  

111   

555   

333   
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bombone postavi na 

krožnik tako, da 

nastanejo različni 

vzorci.  

Ponovi  poskus še z 

ostalimi kozarci.  

Pripravila: Darja Rijavec 

POSKUS:  Kako nastane zvok 
 

POTREBUJEŠ:  

 štiri kozarci 

 (boljši s tanjšimi robovi, kot so vinski kozarci) 

 vodo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

 

  

222   

333   

444   

Prvi kozarec pusti prazen.  

Drugi kozarec napolni z ¼ vode. 

Tretji kozarec napolni z ½ vode. 

 Zadnji kozarec  napolni do vrha.  

 

 
Prst potopi v vodo in nato 

nežno drsaj po robu  

prvega kozarca. 

Kaj slišiš? 

Poskusi z mokrim prstom 

drseti po robu kozarca 

nekoliko močneje. 

Kaj opaziš? 

 

Je zvok v vseh kozarcih enak? 

Kako se zvok spreminja? 

Ali količina vode v kozarcih spremeni zvok? 

111   
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Pripravila: Andrejka Rijavec 

VETRNA VREČA 
 

 

Materiali: daljša lesena palica, kovinski 

obroček, žebelj, tanka lesena šiba in 

žička, tanke hlačne nogavice (že 

odrabljene), tanka vrvica 

Pripomočki in orodja:  škarje, kladivo, 

šivanka 
 

 

Navodilo za delo 

1. Hlačnim nogavicam odreži eno nogavico in stopalo. 

2. Na ožjem delu nogavico preveži s tanko vrvico. 

3. V širši del nogavice vstavi lahek tanek obroč iz vrbove šibe (ali tanko žičko) in ga prišij. 

4. Vrvice na treh mestih priveži na obroč. 

5. V palico zabij žebelj. 

6. Vetrno vrečo priveži na žebljiček in jo postavi na prostor, kjer ima veter prosto pot. 

6. Opazuj, kaj se dogaja, ko piha veter. Kdaj je vreča vodoravno postavljena? 

(Vir: knjiga Jaz pa vem, kako…) 
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Pripravila: Anja Oblak 

USTVARJALNA URICA: SEM PTICA 
 

 Ulezite se na hrbet in se sprostite.  

 

Zaprite oči in si predstavljajte, da ste ptica.  

Sedite na drevesu in opazujete druge ptice, kako letajo sem in tja,  

se ustavljajo v drevesnih krošnjah in spet odletijo.  

 

Zaželite si, da bi poleteli. Vaša prelepa, pisana krila vas ponesejo visoko v nebo. 

 

 Letite med oblaki in uživate visoko nad tlemi.  

Prepustite se vetru, da vas nosi po nebu.  

Počutite se sproščeno, svobodno.  

 

Letite nad travnikom, ki je poln pisanih cvetlic.  

Na njih se ustavljajo metulji in čebele in nabirajo med.  

 

Letite nad kristalno čisto vodo, ki prijetno šumlja. Spustite se nekoliko nižje in sledit 

njenemu toku, ki vas popelje mimo rečnih brzic do bučnega slapa, ki pada čez skale.  

 

Zopet poletite visoko nazaj v nebo, med oblake. Počasi se vračate k svojemu drevesu.  

 

Odprite oči in počasi vstanite ter se pretegnite. Kako ste se počutili kot ptica?  

 

ČAROBNA PTICA 

Kakšna ptica se vam je prikradla v vaše misli. Ilustriraj svojo čarobno ptico. Slikaš lahko z 

barvicami, voščenkami, tempera barvami idr.  
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Pripravila: Nika Colja   

LONČNICA IZ KAKTUSOV 
 

Ustvari lončnico iz kamenja za mamo, ki bo lepo 

 krasila okensko polico in še zalivati je nebo potrebno. 

Potrebuješ: 

 Kamenje različnih velikosti (drobno kamenje, večje kamenje- ki je za dlan veliko).  

 Tempera barve (različne odtenke zelene za telo in belo ali črno za iglice). 

 Cvetlični lonec (lahko je plastičen ali lončen). 

 Po želji gumbi, različni materiali za okrasitev lončnice.  

1. Pričeli bomo s sprehodom v bližin okolici in seboj 

vzemi košaro za nabiranje kamenja. Nabral boš 

nekaj drobnega kamenja in nekaj kamenja v 

velikosti roke ali manj za oblikovanje kaktusov. 

2. Ko prideš domov, boš vse zložil na mizo v prostor 

kjer boš ustvarjal. 

3. Pobarvaj debelo kamenje z različnimi barvnimi 

odteka zelene.  

4. Na te kamne, ko se dobro posušijo nariši iglice z 

belo ali črno barvo. Na sliki imaš nekaj predlogov 

vzorcev iglic pri kaktusih, da si boš lažje 

predstavljal.  

5. V lonček boš najprej dal drobno kamenje. Nato 

postaviš posušene pobarvane kaktuse. Da bodo 

kaktusi dobro pritrjeni si lahko pomagaš s toplim 

lepilom (vprašaj starše za pomoč). 

6. Lonček lahko po želji okrasiš in tudi kaktus z 

dodatnimi gumbi ali rožicami. 

          

     


