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Natečaj Metelkovo pero – Kultura med nami 
 
 

 
 
 

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2018/19 tretjič  povabila k sodelovanju   
učence k   likovnemu  in literarnemu natečaju KULTURA MED NAMI. Likovni natečaj je bil 
namenjen učencem 1. triletja, literarni pa 2. in 3. triletja.   
 
Letošnji natečaj je bil posvečen kulturi, saj so med nami različne vrste kulture, ki jih  živimo v 
vsakdanjem življenju doma, v šoli … »To  sta besedi hvala in prosim, je prijazen nasmeh, pomoč 
ljudem v stiski. Je posameznikova preteklost in njegova  prihodnost,  njegova sedanjost, njegov jaz, 
njegova in naša olika in omika«. 
 Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je kultura  skupek dosežkov in vrednot človeške 
družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja. Na Wikipediji pa piše: način človekovega 
življenja v skladu s prepričanji, jezikom, zgodovino ali načinom oblačenja.  
Govorimo o  kulturi oblačenja, prehranjevanja, obnašanja, pa o kulturi za mlade, za odrasle, ljudski 
kulturi, meščanski, ljubiteljski, športni,  bralni kulturi, jezikovni kulturi, o kulturni dediščini …  
Vsi smo njeni snovalci, je pa res, da so se posamezniki s svojim delom zapisali z velikimi črkami v  
kulturo nekega naroda, saj so sooblikovali njegovo kulturno zavest in samozavest.   
 Želeli smo , da mladi razmišljajo o kulturi, njeni smiselnosti,  raznolikosti, spoštovanju te 
raznolikosti … 
Ozrli so se tudi v prihodnost – kultura  čez  20, 50 … let med vrstniki, v šoli, doma, v javnem 
življenju, v medijih … Je potrebna?  
V svoja razmišljanja in ugotovitve so  vključili  primere iz lastnih ali tujih doživetij (srečevanje z 
drugimi kulturami,  težave ob srečanju z vrstniki  iz drugih  kultur; kultura v preteklosti …). 
 
Kultura med nami  je  bil okvirni naslov razpisa,  pri čemer so učenci lahko razmišljali o kulturi še 
drugače.  
Z natečajem smo želeli učence spodbuditi, da bi s čopičem in peresom prebudili v sebi svojo 
ustvarjalnost, razmišljanja delili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, naklonjenost 
do maternega in slovenskega jezika.  
Tako so  učenci  sledili Metelkovi misli  Vse za ljubo slovenščino,  ki jo je udejanjal s svojim delom. S 
svojo intelektualno širino in razgledanostjo je bil drugačen, zato je znal kljub nasprotovanju 
nekaterih sodobnikov pravi čas strpno in pokončno sprejeti kritiko  svojega dela. 
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Zaključne prireditve ni bilo, priznanja  z nagradami smo poslali po pošti.  
Odziv na natečaj, ki je potekal od sredine  septembra do sredine  decembra, je bil slabši, saj je 
sodelovalo le devet šol (sedem na literarnem, štiri na likovnem, od tega 2 šoli  na obeh natečajih),  
predvsem dolenjskih, ter primorska OŠ Sečovlje.  
Izdelke je poslalo 54 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom  28 mentoric; ustvarjena dela je 
pregledala in ocenila strokovna komisija – za likovno področje  učiteljici likovne umetnosti na domači 
šoli  Vida Cizel in Mateja Korenič, za literarno področje pa predsednica dr. Jožica Jožef Beg, 
profesorica slovenistka na Šolskem centru Novo mesto, ter članici Tanja Luštek,  Marinka Cerinšek, 
Irena Pleterski, slovenistke na domači šoli. 
Na likovnem natečaju je sodelovalo 25 učencev iz 4 osnovnih šol pod vodstvom 18 mentoric. 
Strokovna  komisija je ocenila, da likovna dela ustrezajo razpisani temi Kultura med nami. Izbrala je 
25 del za razstavo, od teh pet likovnih del, ki  izstopajo z vsebinsko bogatim motivom in domiselnimi 
kombinacijami likovnih tehnik. Učenci so risali in slikali z voščenkami, flomastri, barvnimi svinčniki, 
delali lepljenko in praskanko.  
Pod skrbnim vodstvom mentoric so mladi likovniki razmišljali o kulturi, kulturni dediščini, prijaznosti, 
pomoči sošolcem, pozdravljanju, sprejemanju drugačnosti, učenju, o “čarobnih besedah”... 
 
Tako smo trem učencem podelili Metelkovo pero in priznanje;  ker smo pri  pregledu ugotovili še 
nekaj zanimivih izdelkov, smo se odločili,  da dodamo še 4. in 5. mesto.   
Likovni natečaj, 1. triletje 
5. mesto: priznanje, drugošolka ZOJA ZUPANČIČ BRDNIK, OŠ Veliki Gaber,  mentorica Tanja Korošec, 
naslov: Kulturna prireditev; 
4. mesto: priznanje, prvošolec TOMAŽ GREGORČIČ, OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, mentorica 
Andreja Krnc, naslov: Rad pomagam sošolcem;  
3. mesto, Metelkovo pero in priznanje: prvošolka  NEJA KOTAR,   OŠ ŠMARJETA, mentorici  Katja Kralj, 
Polonca Gregorčič, naslov: Izvoli, hvala; 
2. mesto, Metelkovo pero in priznanje: prvošolka ZARJA KOZLEVČAR, OŠ Veliki Gaber, mentorica 
Justina Zupančič, naslov: Hvala za igro in medaljo;  
1. mesto, Metelkovo pero in priznanje:  drugošolka MANCA KOŠAK, OŠ Frana Metelka Škocjan, 
mentorica Anka Blatnik Gorenc, naslov: Kultura med nami.  
Ostalih 20 učencev pa je prejelo priznanja za sodelovanje, prav tako njihove mentorice. 
 
Literarni natečaj, 2. triletje 
Sodelovalo je 10 učencev  in  6 mentoric  iz 3 osnovnih šol, metelkarji so bili zelo ustvarjalni.  
Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala prispela besedila ter izbrala: 
 
3. mesto: petošolka ŽANA JELINIČIČ, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica Urška Zidar, naslov: 
Kultura in jaz; 
 2. mesto: šestošolka KATJA KOSEC, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica Irena Pleterski, Kultura v 
meni; 
1. mesto: šestošolka Anamarija Globevnik, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica Irena Pleterski, 
naslov: Kultura in jaz.  
Ostali sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje, prav tako njihove mentorice. 
 
Literarni   natečaj, 3. triletje 
V 3. triletju  je sodelovalo 17 učencev  in  7 mentoric  iz 6 osnovnih šol.  
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Komisija se je odločila, da podeli prvih pet mest sodelujočim učencem iz drugih šol ter metelkarjem, 
ki so bili zelo ustvarjalni.  
  5. mesto: sedmošolec ŽIGA POVŠE, OŠ Otočec,  mentorica  Barbara Pavlovič Plevanč, naslov: Kultura; 
  4. mesto: osmošolec JAKOB TESTEN, OŠ Drska, mentorica Irena Šega, naslov: Finsko sprašujem 
zaradi njene drugačnosti;  
3. mesto:  prejemnik Metelkovega peresa je sedmošolec ŽAN POVŠE ŽAGAR,  OŠ Toneta Pavčka 
Mirna Peč, mentorica NASTJA STROPNIK NAVERŠNIK, naslov: Kaj je kultura; 
 2. mesto:  Metelkovo pero, sedmošolec  BENJAMIN KARLIČ,  OŠ Drska, mentorica  Irena Šega, naslov: 
Svet je v naših rokah;  
1. mesto:  Metelkovo pero, sedmošolka MARTA MARKELJ, OŠ Brusnice, mentorica Darja Šinkovec, 
naslov: Hvaležni kulturi.  
 
Metelkarji: 
6. mesto: priznanje, devetošolka KLARA ŽAGAR, Kultura med nami, mentorica Irena Pleterski; 
5. mesto: priznanje, sedmošolka TEREZA ZUPET, Kultura med nami, mentorica Irena Pleterski; 
4. mesto: priznanje, sedmošolka TJAŠA TRAMTE, Kultura med nami, mentorica Irena Pleterski; 
3. mesto: Metelkovo pero, osmošolka NUŠA PUNGERČAR, Kultura med nami, mentorica Irena 
Pleterski; 
2. mesto: Metelkovo pero, devetošolka JULIJA SRPČIČ, Kultura med nami, mentorica Mojca Cemič; 
1. mesto: Metelkovo pero, devetošolka ŠPELA GORENC, Kultura med nami, mentorica Irena 
Pleterski.  
Ostali  sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje, prav tako mentorice.  
 
Razpisana tema v tem šolskem letu je bila učencem blizu v vsakdanjem življenju, saj jo živijo doma, v 
šoli, manj spretni pa so bili, še zlasti v 2. triletju, pri pisnem ustvarjanju – ubeseditvi  svojih  
razmišljanj.  
 
Čestitamo  vsem sodelujočim učencem in njihovim mentoricam in jih vabilo k ustvarjanju prihodnje 
šolsko leto.  
Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja projekta 

 
 


