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VEČERJA 

 

 

 

V četrtek, 30. 5. 2019, smo metelkarji zopet izvedli UNESCO projekt Večerja. Na večerjo 

povabimo upokojene delavce naše šole in zanje pripravimo tudi kratek program. Letos smo 

program Večerje izvedli v treh sklopih.  

 

Najprej smo v okviru UNESCO projekta Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik. 

pripravili otvoritev fotografske razstave z naslovom Skriti kotički Knobleharjeve občine. Na 

prireditvi, ki sta jo povezovala osmošolka Špela Prešeren in šestošolec Vid Pleterski, so nas 

nagovorili ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin, vodja Večgeneracijskega centra Skupaj 

ga. Gabi Ogulin Počrvina ter župan Občine Škocjan g. Jože Kapler, nastopili pa sta tudi 

šestošolka Ana Marija Globevnik, ki je recitirala himno v čast Knobleharju izpod peresa 

devetošolke Julije Srpčič ter violinistka Tereza Zupet, učenka sedmega razreda.  
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V nadaljevanju smo izvedli učno uro za naše upokojence, go. Gabi in g. župana. Letos 

namreč v naši občini obeležujemo Knobleharjevo leto, zato je bil cel dogodek v duhu 

Knobleharjevega časa. 

Učno uro je izvedla stroga učiteljica gospodična Juspina Koren (Špela Gorenc), ki je 

klepetave učence poslala klečat na ajdo ali v oslovsko klop. Po pozdravu je skrbno 

pregledala čistočo rok, nato pa preverila, kako jim gredo pisane črke. Njeno uro je zmotila 

učiteljica današnjega časa (Klara Žagar), ki je povedala, da danes pouk poteka drugače, 

da uporabljamo sodobno IKT opremo. Na projekciji jim je nato predstavila življenje in delo 

Ignacija Knobleharja. Gospodična Juspina Koren nad novim načinom poučevanjem ni bila 

najbolj navdušena. Od učencev je zahtevala, da na list papirja s peresnikom in črnilom 

napišejo Knobleharjevo leto 2019. Ob koncu ure so učenci prejeli tudi malico, in sicer 

culico, v kateri je bilo nekaj krhljev, jabolko, majhen hlebček kruha in nekaj orehov. 

Gospodična Juspina je učencem dejala, da naj gredo malico pojesti na klopico pred šolo. 

  

   

mailto:os-skocjan@guest.arnes.si


OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN, VRTEC RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN 

Škocjan 51, 8275 Škocjan 
Tel.: 07/38 46 600, faks: 07/38 46 622                                                                      

Spletna stran: www.os-skocjan.si 
E-pošta: os-skocjan@guest.arnes.si 

160 let šolstva na Bučki 

 

 

 

 

 

 

 

A niso prejeli le malice. V preddverju šole jih je počakal kuhar Janez Turk in jih povabil na 

tretji del dogodka, in sicer na večerjo, ki so jo pripravili v šolski kuhinji. Udeležence so 

pogostili z jabčnikom, mlečno jedjo, ki so jo jedli v starih časi. Ob tem so udeleženci 

prejeli tudi darilo, in sicer leseno žlico. Pred sladico je udeležence tudi obiskal in nagovoril 

sam Ignacij Knoblehar, ki  pa jih je moral žal kmalu zapustiti, saj ga čaka še veliko delo z 

urejanjem raziskovalnega dnevnika. S harmoniko je večerjo popestrila tudi Špela Gorenc. 

Sledila je sladica, in sicer pehtranova potica in koruzni potanc.  
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