
 
 

Metelkovo pero 2017/2018 – VSE ZA LJUBO SLOVENŠČINO 

 

V sredo, 13. decembra 2017, smo v večnamenskem prostoru naše šole  pripravili 

zaključno prireditev  likovnega in literarnega natečaja Vse za ljubo slovenščino, ki je v 

okviru projekta  Metelkovo pero potekal od sredine septembra do konca novembra 

2017, pri čemer smo k sodelovanju povabili učence domače šole ter  okoliških šol. Na 

natečaju je pod vodstvom 29 mentorjev  sodelovalo 58 učencev s 13 šol, pri čemer  so tri 

sodelovale pri  obeh  natečajih.  

Za naslov letošnjega natečaja smo izbrali znamenite Metelkove besede Vse za ljubo 

slovenščino, ki jih je pri svojem vsakdanjem delu kot duhovnik, jezikoslovec,  profesor 

slovenščine v 2. polovici 19. stoletja ter ponosen Škocjanec, Dolenjec in Slovenec tudi 

uresničeval.  

 Na šoli se trudimo slediti Metelkovi skrbi za jezik z različnimi dejavnostmi, v lanskem 

šolskem letu sta se  jim  pridružila še likovni in literarni natečaj.  

Z natečajem spodbujamo  učence, da bi  s svojim čopičem in peresom prebudili v sebi 

svojo ustvarjalnost in razmišljanja podelili s sovrstniki, krepili ter  razvijali besedno 

ustvarjalnost, naklonjenost do maternega in slovenskega jezika ter tako dokazovali 

svojo izrazno moč. Letošnji natečaj je posvečen materinščini, slovenskemu jeziku, jeziku 

na splošno,  saj mineva 500 let od začetka evropskega protestantizma, katerega 

pobudnik  je bil Nemec Martin Luther, avtor in pisec znamenitih 95 tez/zahtev iz leta 1517. 

Luther in protestanti so med drugim poudarjali pomen maternega jezika – verniki naj 

poslušajo in berejo božjo besedo v  ljudskem jeziku – materinščini. Pri nas so tej misli  

sledili in jo udejanjili Primož Trubar, začetnik slovenskega knjižnega jezika, Sebastjan 

Krelj s svojo pravopisno reformo, avtor prve slovnice slovenskega jezika Adam Bohorič 

in Jurij Dalmatin s prevodom Svetega pisma, ki smo ga dobili kot dvanajsti narod na 

svetu. Za Slovence je bilo to pomembno jezikovno ter kulturno dejanje, saj smo se z njim 

uvrstili med kulturno razvite evropske narode. 

Želeli smo, da Metelkove besede Vse za ljubo slovenščino spodbudijo učence k 

razmišljanju o svojem odnosu do jezika, do slovenščine kot materinščine in 



 
 

nematerinščine, o slovenščini kot tujem jeziku ali jeziku okolja; o spoštovanju in znanju 

tujih jezikov; kako premagujejo jezikovne ovire pri sporazumevanju z vrstniki iz drugih 

narečnih in jezikovnih okolij. 

Povabili smo  učence  k raziskovanju  položaja slovenščine med evropskimi in svetovnimi 

jeziki; kako danes vplivajo tuji jeziki na slovenščino; kaj storiti v prihodnje, da bo 

slovenščina »stala inu obstala«.  

Učenci so  kritično razmišljali  o rabi govorjene in pisane slovenske besede v svojem 

ožjem in širšem okolju ter izrazili  svoje mnenje o tem, ali je slovenščina zaradi vnašanja 

(ne)potrebnih tujejezičnih pisanih in govorjenih izrazov v slovenski jezik kaj bolj 

ogrožena, kot je bila v preteklosti.  

Ozrli so  se tudi v prihodnost – slovenščina   čez  20, 50 … let med vrstniki, v šoli, doma, v 

javnem življenju, v medijih …  

Vse za ljubo slovenščino je  bil okvirni naslov razpisa,  pri čemer so lahko učenci 

razmišljali  o jeziku še drugače.  Poslana besedila dokazujejo, da so  občutljivi opazovalci 

v svojem ožjem in širšem okolju, da  o jeziku  razmišljajo na splošno in osebno – nekateri 

so vtkali v svoje poglede lastne izkušnje, najprepričljivejši  pa so bili tisti, ki so svoje 

poglede podkrepil s svojimi izkušnjami. Nekateri so se odpravili v domišljijski svet.  Vse 

to so  ocenjevalke  opazile in ustrezno ovrednotile. Res pa je, da je bila tema zahtevna in 

je bila mentorjeva usmeritev zelo zaželena. 

Učenci 1. triletja  so likovno ustvarjali.   

11 mentoric s 5 šol je poslalo 23 likovnih izdelkov, ki jih je ustvarilo   25  učencev. 

Ocenjevalke - učiteljici likovne umetnosti na domači šoli Vida Cizel ter  Mateja Korenič  

ter učiteljica tehničnega pouka Lidija Rožmarič -   so  pregledale izdelke in v poročilu 

zapisale, da   vsa likovna dela ustrezajo razpisani temi Vse za ljubo slovenščino. Izbrale so  

vseh 23 del za razstavo in pet likovnih del, ki še posebej izstopajo zaradi vsebinsko 

bogatega motiva in različnih kombiniranih likovnih tehnik. Učenci so ustvarjali z 

vodenimi barvami, temperami,  voščenkami,  flomastri, kolažem …  

Pod skrbnim vodstvom mentoric so mladi likovniki razmišljali o slovenščini, o čudovitem 

svetu besed, o branju, šoli, o učenju tujih jezikov, o čarobnih besedah, dvojini, o življenju 

ob slovensko-italijanski meji in znanju. Tako smo prvim trem učencem podelili 

Metelkovo pero in priznanje;  za 4. in 5. mesto pa Metelkovo priznanje.   

Metelkovo pero so prejeli:  

1. mesto –  drugošolka MIA BERCE,  OŠ DUTOVLJE, mentorica Neža Pahor;  

2. mesto  – LAURA KRNC in NEJ ERŽEN  z domače šole,  mentorica  Janja Lesjak;  

3. mesto –  drugošolka ERIN FABJAN,  OŠ DUTOVLJE, mentorica Neža Pahor;  



 
 

Metelkovo priznanje:  

5. mesto – drugošolec ROŽLE PIRC, OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, mentorica Andreja 

Krnc;  

4. mesto – drugošolka TAJA CURK, OŠ DUTOVLJE, mentorica  Neža Pahor. 

 

Literarni natečaj, 2. triletje 

V 2. triletju je sodelovalo 14 učencev in  9 mentoric  s 5 osnovnih šol. Ocenjevalke -  

doktorica  Jožica Jožef Beg s Šolskega centra  NM ter učiteljice slovenskega jezika na 

domači šoli  Tanja Luštek,  Marinka Cerinšek in Irena Pleterski – niso imele lahkega dela. 

Prejemniki Metelkovega peresa so: 

1. mesto  – četrtošolka  EMA KAPLER z domače šole, mentorica Urška Rudman;  

2. mesto –  šestošolka MARTA MARKELJ,  OŠ BRUSNICE, mentorica Marjana Kosec;  

3. mesto – šestošolka GAJA TRBIŽAN, OŠ Sečovlje, mentorica URŠKA KERIN;   

 

Metelkovo priznanje:  

4. mesto – šestošolka TEREZA ZUPET z domače šole,  mentorica Irena Pleterski;  

5. mesto – četrtošolka ŽANA JELINIČ  z Metelkove  Podružnice Bučka, mentorica Tina 

Jančar.  

Literarni natečaj, 3. triletje  

Sodelovalo je  19 učenk in  9 mentoric  s 7 osnovnih šol. Ocenjevalna komisija je  skrbno 

pregledala prispela besedila, nekaj je bilo zelo obsežnih, zaželeno je bilo  do 4000 znakov 

s presledki,   in izbrala. 

Prav posebno priznanje  za sodelovanje (poezija) je bilo podeljeno   devetošolki  Neži 

Ilovar iz OŠ Center, mentorica Danica Rangus.   

Metelkovo priznanje:  

5. mesto – devetošolka Neža Dulc  z domače osnovne šole, mentorica Marinka Cerinšek;  

4. mesto – devetošolka  LUCIJA KONDA, OŠ Stari trg ob Kolpi,  mentorica Marija Volf. 

Metelkovo pero – prejemniki 

3.mesto – sedmošolka Ivana Curk,  OŠ Veliki Gaber, mentorica Olga Podpadec; 

2. mesto –  devetošolka EMA GNIDOVEC, OŠ Veliki Gaber,   mentorica Olga Podpadec;  

1. mesto –  NINA PUNGERČAR, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica Tanja Luštek.  

 

Svoje delo so učenci dobro opravili, je med drugim dejala v svojem nagovoru tudi 

ravnateljica šole OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin,  sodelujočim podelila 

priznanja, deset najboljšim pa Metelkovo pero, ki  je  nastalo po zamisli učiteljice likovne 



 
 

umetnosti na domači šoli Vidi Cizel, ki ga oblikuje in izdeluje. Tudi sicer ga podarjamo  

gostom šole kot simbolno darilo. 

Prireditev je bila obogatena s kulturnim programom, v katerem so sodelovali mladi 

glasbeniki Tereza Zupet z violino, Ema Kapler, Neja Jerman s prečno flavto, Tinkara 

Čelesnik s klavirjem, Žana Jelinič s citrami ter pevke Tina Kraljič, Klara Žagar in Špela 

Gorenc.  

Prireditev smo zaključili z vabilom k ustvarjanju za Metelkovo pero prihodnje šolsko leto 

in z nalogo, da moramo za govorjeno in pisano slovensko besedo skrbeti prav vsi vsak 

dan, saj je spoštovanje in znanje materinščine pomembno tudi za znanje tujih jezikov, 

brez katerega ne gre  v evropski in mednarodni družini narodov.  

Za Metelkovo pero Marinka Cerinšek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


