
SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST,  

GRADIM PRIHODNOST 
 

V četrtek, 26. 10. 2017, smo na OŠ Frana Metelka Škocjan izvedli kulturni dan pod naslovom 

Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost. Kulturni dan se je pričel 0b 8.20 v 

matičnih učilnicah, glavne teme pa so bile poleg že navedene Spoznavam preteklost, razumem 

sedanjost, gradim prihodnost še Fran Metelko, jezikoslovec, po katerem se naša šola imenuje ter 

literarni in likovni natečaj Metelkovo pero, ki letos nosi naslov Vse za ljubo slovenščino. Cilji 

kulturnega dne so bili:  

o učenci spoznajo snovno in nesnovno kulturno dediščino naše ožje in malce širše okolice, ki 

določa našo identiteto v sedanjem trenutku in usmerja naše delovanje v prihodnosti 

(UNESCO); 

o učenci krepijo in razvijajo besedno in likovno ustvarjalnost ter naklonjenost do maternega in 

slovenskega jezika (Metelkovo pero); 

o razvoj empatije: JAZ SEM TI IN TI SI JAZ (prednostni vzgojni cilj); 

o učenci spoznajo delo znanstvenika ter sami razvijajo raziskovalno delo (prednostni 

izobraževalni cilj, ERAZMUS +). 

Dejavnosti so potekale po triadah oz. razredih. 

V prvi triada so imeli tri ure kulturnega dne. Likovno so ustvarjali za natečaj Metelkovo pero.  

Spoznali so tudi stare igre in ljudske plese ter se z njimi razgibali. 
 

  

  

Učenci tretjega razreda so zapisali: Tretješolci smo imeli kulturni dan. Spoznavali smo slovenščino, 

učili smo se dvojino. Najprej smo se igrali različne igre v parih: ena račka, en kovač, kamen, škarje, 

papir, igra z vrvico. Po igrah smo likovno ustvarjali v parih. Nastale so zelo zanimive slike v ednini in 



dvojini: jagoda – jagodi, raketa – raketi … Izdelke bomo razstavili. Na šolskem igrišču smo se igrali igre 

naših dedkov, babic in staršev. 

V četrtem in petem razredu so imeli pet ur kulturnega dne. Literarno so ustvarjali za natečaj 

Metelkovo pero, imeli so delavnico na temo empatija, spoznali so kaligrafijo ter ljudske plese, v 

likovni delavnici pa so ustvarjali na temo Škocjan čez 100 let. 

  

  
 

Tia Pevec je zapisala: Prvo uro smo pisali o slovenščini. Učiteljica je na tablo napisala nekaj naslovov, 

mi pa smo si en naslov izbrali in o tem nekaj napisali. Drugo uro je bila prva delavnica. Pri učiteljici 

Gabrieli Gabrovec smo imeli likovno delavnico. Delali smo na temo Škocjan čez 100 let. Tretjo uro smo 

se pri učitelju Aleksandru Božiču pogovarjali o empatiji. Četrto uro smo se pri učiteljici Darinki Petrina 

ukvarjali s kaligrafijo. Pisali smo metelčico. Peto uro smo pri učiteljici Urški Rudman plesali ljudske 

plese. To je bil moj najljubši kulturni dan.  

Učenci od šestega do devetega razreda so bili razdeljeni v deset skupin ter so obiskali devet 

delavnic. Delavnica Povejmo po domače je trajal 45 min, vse ostale pa po 20 min. Najprej so se 

učenci zbrali v matičnih učilnicah, kjer so jih razredniki razdelili v skupine ter jim pojasnili potek 

kulturnega dne. Učenci so na samolepilne listke tudi zapisali, kaj pričakujejo od kulturnega dne. 

Večina jih je pričakovala, da bodo spoznali veliko novega ter da bo dan zanimiv in zabaven. Ob pol 

devetih so se delavnice pričele. 

V delavnici Povejmo po domače, ki sta jo vodili ga. Tanja Luštek ter ga. Marinka Cerinšek, so medse 

povabili znanstvenico dr. Vero Smole s Filozofske fakultete v Ljubljani, ki se ukvarja z  

dialektologijo. 

 



 

  
 

Nika Lenart je zapisala: Ura je trajal 45 min in izvedeli smo marsikaj novega. Npr. v narečju se krompir 

imenuje tudi zemeljske hruške, kleti se reče tudi špajza, špajs ali kamura, stopnice so štenge ali stube. 

Na projekciji smo imeli prikazan tudi zemljevid narečij in poslušali smo dva posnetka v narečju, ki sta ju 

posneli učenki devetega razreda. Obe besedili sta bili napisani na listu v narečju, in sicer v fonetični 

transkripciji (znanstveni) ter v poenostavljenem zapisu (strokovni). Bilo je zanimivo.  

G. Milan Pavlič je vodil delavnico Pesem na vasi. Učencem je predstavil življenje na vasi nekoč, nato 

pa so igrali igro rihtarja tolči. Na koncu so skupaj zapeli pesem Pleničke je prala pri mrzlem studenc. 

  
 

Pri ge. Simoni Smrekar Krmc so plesali ljudski ples Zibenšrit, katerega ime izhaja iz nemščine. 

Najprej so spoznali korake in jih zvadili, nato pa so zaplesali še v parih. 

 

  
 



V telovadnici so pod vodstvom ge. Manje Travnika in g. Luke Leitingerja  spoznavali igre nekoč. 

  
 

Kristjan Franci Kelher je zapisal: Na začetku smo dobili navodila za igro zadevanje koze. nato smo 

začeli z igro. Kocke mečeš v tulec z žogico, ki stoji na škatli. Imeli smo se zelo dobro, bilo je zabavno. 

Druga igra je bila kraja zemlje. Krog, ki smo ga narisali na tla, smo razdelili na štiri dele, nato pa metali 

palico. Sam sem imel na koncu največ zemlje in sem zmagal. Vsi smo bili veseli in razigrani. Ne bomo 

pozabili tega kulturnega dne. 

V delavnici Metelkovo pero so učenci pod vodstvom ge. Lidije Rožmarič in ge. Anemari Kapler  

izdelovali držalo za pero, ki ga je sicer zasnovala ga. Vida Cizel. Učenci so belo in rdečo glino zvaljali 

v dve kačici ter ju nato prepletli, da je nastala večja dvobarvna kačica. V širši konec so naredili 

luknjico, v katero bodo vstavili kovinski nastavek za pisanje, ko bo držalo nared. Tako bodo učenci 

imeli svoja Metelkova peresa, ki so sicer uradno darilo naše šole. 

  

  
 

Lep je ta košček sveta je bila literarna delavnica, na kateri so učenci najprej viharili, nato pa pisali 

činkvine na temo Občina Škocjan. V nadaljevanju so si ogledali projekcijo s fotografijami, na katerih 



so bile lepote naše občine. Učencem so bile za izhodišče pri pisanju haikujev. Nekateri učenci so 

napisali tudi geografsko pesem na zemljevid Občine Škocjan. 

  
 

Srečanje s preteklostjo smo poimenovali delavnico oz. razstavo starih predmetov, ki so jih prinesli 

učenci naše šole in zaposleni. Po bogati razstavi, ki sta jo uredila ga. Patricija Haler in g. Jan Cerle, 

je slednji tudi popeljal učence, ki so si lahko ogledali staro orodje in kuhinjske pripomočke, glasbila, 

fotografije, denar, revije … Učenci od prvega do petega razreda so si razstavo ogledali naslednji 

dan.  

  

  
 

Jaz sem ti in ti si jaz je delavnica, ki sta jo vodili ga. Anica Tramte in ga. Sabina Klemenčič. Empatija 

je sicer tudi poudarjena vrednota v tem šolskem letu. Učenci so spoznavali pomen čustev, 

zaznavanje le-teh so preizkusili s pomočjo pantomime, ter se pogovarjali o »notranjem vremenu«. 

Spoznali so pomen prijaznosti ter prijaznih besed. 



  
 

V delavnici Po Knobleharjevi poti so učenci pod vodstvom ge. Gabrijele Kovač in ge. Sabine 

Hočevar spoznali, kje le-ta poteka. Pot so označil na zemljevidu. 

  
 

Ob 12.45 se je zaključila zadnja delavnica, nato pa je v matičnih učilnicah sledil še zaključek 

kulturnega dne. Učenci so zopet na samolepilne lističe napisali svoje vtise, misli spoznanja in 

razmišljanja po kulturnem dnevu. Večina je bila zelo zadovoljna:  

Jan Brulc: Današnji dan je bil zanimiv in naučili smo se veliko novega. 

Nejc Komljanec: Spoznal sem novo igro. Bilo je drugače kot ponavadi. 

Tereza Zupet: Moja pričakovanja so se izpolnila. Pravzaprav so bile vse stvari zanimive, še najbolj pa 

stari predmeti. 

Blažka Lesjak: Danes je bilo zabavno in zanimivo, sploh v telovadnici. 

Julija Srpčić: Najbolj si bom zapomnila literarno, športno, glasbeno in delavnico z narečji. 

Maj Hočevar: Imeli smo se super, najbolj smo se zabavali v telovadnici. 

Fran Zupet: Bilo je domače, vsestransko, zgodovinsko, kvalitetno. 

Denis Tramte: Meni je bil ta dan zelo všeč. 

Tim Markelc: Bilo je precej zanimivo, delavnice pa so mi bile bolj ali manj všeč. 

Klemen Rupar: Kulsko. 

Nina Pungerčar: Bilo je zanimivo. Veliko novega smo izvedeli na zanimiv način – ni bil pouk kot 

ponavadi. Všeč mi je bilo, da smo bili vsepovsod 20 min, saj smo v kratkem času izvedeli veliko. 

Lara Gornik: Kulturni dan je bil poučen na zabaven način. Na različne načine smo spoznali okoliščine  

pred mnogo leti. Všeč mi je bilo, da so bile teme predstavljene na zanimiv način. 

Zapisala: Irena Pleterski 


