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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. 
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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;  
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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 



4 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapor
edna 
številk
a 

Vsebina Izvajalec  Ne 
POZABITI. 

1.  Glasbena točka – 
violina - skladba 

Tereza 
Zupet 

Skladba: RUBINSTEIN: Kolovrat stojalo 

2. Pozdrav, namen, 
povabilo 
ravnateljice h 
govoru in napoved 
glasbene točke 
(Tereza,  GZ 
Marjana Kozine 
NM) 

Marinka Umetnost bogati. Nam pomaga rasti, se 
razvijati, ustvarjati zapuščino, skrbi, da 
puščamo korake v stezi spomina. Pri tem nam 
pomaga tudi jezik, ki  je hiša, v kateri 
stanujemo. Besede so naše meso in brez njih 
smo goli in brez krvi, je zapisala pisateljica 
Cecile Ladjali.  Danes vas, zbrane mlade 
umetnike, vaše mentorje, starše, pozdravljamo 
na OŠ Frana Metelka Škocjan, Zelo smo veseli 
vaše družbe. Pozdravljam ravnateljico go. Ireno 
Čengija Peterlin,  pomočnika ravnateljice 
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gospoda Andreja Primca, nastopajoče učence, 
moje sodelavce.  
 Tu ste zbrani tisti, ki ste na natečaju, ki nosi 
ime po škocjanskem, dolenjskem  in 
slovenskem rojaku, duhovniku, jezikoslovcu, 
profesorju slovenščine iz 2. polovice 19. 
stoletja,  izstopali in  se še posebej potrudili.  
Naša šola ponosno nosi ime po tem slovitem 
možu, možu jezikovne omike in kulture, ki sta 
mu bili skrb za slovenski jezik in kulturo  zelo 
pomembni. Svoje ideje in zamisli je tudi 
uresničeval, seveda vse za ljubo slovenščino, 
kot je večkrat poudarjal v  svojih znamenitih 
pridigah v ljubljanski stolnici in dejal svojim 
dijakom na ljubljanskem liceju.  
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. Kot smo zapisali v razpisu – 
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. 
 Neprecenljivo je delo protestantov, saj je bilo 
temelj, na katerem smo v zgodovini gradili in 
zgradili samostojno državo. Prizadevati pa se 
moramo, da bomo tudi v prihodnje v evropski in 
mednarodni družini narodov  »stali inu obstali«. 
  

3
. 
 
 

M/J 
 

Uvodoma so nas pozdravili takti naše 
šestošolke  Tereze Zupet, ki  obiskuje 5.  razred  

IGRATA  
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Glasbena točka – 
prečna flavta  

 
 
 
Ema 
Kapler, 
Neja 
Jerman 

violine pri profesorici Petri Božič  na Glasbeni 
šoli Marjana Kozine Novo mesto.  
Slišali smo … 
V nadaljevanju se prepustimo zvoku prečne 
flavte. Četrtošolki Neja Jerman  in  Ema Kapler  
3. leto obiskujeta glasbeno šolo, kjer si nabirata 
znanje o igranju na prečno flavto.  Danes bosta 
združili svoje moči in  iz svojih glasbenih 
prijateljic  privabili takte slovenske ljudske 
pesmi Čuk se je oženil.    

4. Povabilo k besedi M/Julija Z nami je  ravnateljica Metelkove šole gospa 
Irena Čengija Peterlin, ki jo prijazno vabim k 
besedi. 

 

  Ravnate
ljica I. Č. 
Peterlin 

Govor 

Hvala. 
 

5. 
 
!!!!! 
TEH
NIKI 

Predstavitev šole 
 
MED BRANJEM 
TEHNIKA 
SPUŠČATA VELIKO 
PLATNO. 

Marinka
Julija 

Ko ste prispeli  pred šolo, ste poleg  
prenovljene in dograjene stavbe pod Mastnim 
vrhom, v kateri se metelkarji dobro počutimo, 
opazili novi prizidek vrtca, pri vhodu v šolo pa 
mogočno kamnito knjigo, v kateri je v metelčici 
vklesana Metelkova misel Vse za ljubo 
slovenščino. Metelkove upodobitve namreč 
nismo našli,  zgodovinarji menijo, da  se zaradi 
svoje skromnost ni dal upodobiti, zapustil pa 
nam je svoje delo, ki je bilo v tistem času zelo 
pomembno, čeprav je doživljal tudi negativne 
odzive. Danes pri nas na njega spominja ta 
knjiga in pa vitrina tu v večnamenskem 
prostoru šole.   
Filmska kamera pa je raziskovala šolsko 
notranjost. Vabim vas, da si skupaj pogledamo 
utrip delovnega dne na naši šoli. 

 

6. Film o šoli (10 
minut), 
PROJEKCIJSKO 
PLATNO JE 
PRIPRAVLJENO S 
FILMOM – manjše. 

Tehniki Film o šoli (8 minut)  

7. Napoved 
podelitve, 
statistično 
poročilo, komisija  

Marinka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopamo proti  osrednjemu delu današnjega 
srečanja  - k podelitvi Metelkovih peres in 
priznanj.  
Na likovnem in literarnem natečaju je skupaj 
sodelovalo 13 šol, 3 šole so se odzvale na oba 
natečaja, skupaj torej 58 učencev in  29 
mentoric. Učenci 1. triletja  so likovno ustvarjali, 
11 mentoric iz 5 šol je poslalo 23 likovnih 
izdelkov, ki jih je ustvarilo   25  učencev. 
Ocenjevalke - učiteljici likovne umetnosti na 
domači šoli gospa Vida Cizel ter   gospa Mateja 
Korenič  ter učiteljica tehničnega pouka gospa 

IRENA P. 
poda 1-
3.  MP, 
priznanj
e,vrečke 
ravnatel
jici in 
Vidi.  
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Marinka 

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 
bomo prvim trem učencem podelili Metelkovo 
pero in priznanje;  za 4. in 5. mesto pa 
Metelkovo priznanje.  Vse likovne izdelke  si 
lahko ogledate na razstavi. 

8. Podelitev – likovni 
natečaj, tekst Vida 
C. 

1.triada, 
podelitev 
ravnateljic
a ter Vida 
Cizel  

Marinka – 
branje 
odločitve 
ocenjeval
ne 
komisije  

Prosim, da se  mi na odru pri podelitvi 
pridružita ravnateljica gospa Irena Čengija 
Peterlin in gospa Vida Cizel.   

Vida – 
poročilo 
napiše, 
prebere
m; Vida 
Cizel 

  
Napoved, 
utemeljitev, 
 4., 5. mesta  
GLASBA V OZADJU 
PO NAPOVEDI 
MED IZROČANJEM  
Vrečka s čokolado 
in glasili 

 Metelkovo priznanje za 5. mesto se podeljuje 
drugošolcu Rožletu Pircu iz OŠ Šmihel, 
Podružnica Birčna vas, ki je ustvarjal pod 
mentorstvom gospe Andreje Krnc. Oba sta 
opravičeno odsotna.  
/Po Metelkovo priznanje za 5. mesto prihaja/ 
drugošolca ROŽLE PIRC iz OŠ Šmihel, Podružnica 
Birčna vas, ki je ustvarjal pod mentorstvom 
gospe Andreje Krnc./ Oba vabim na oder. 
Priznanje za 4. mesto prejme drugošolka TAJA 
CURK iz OŠ DUTOVLJE, ki je danes  ni med nami, 
prav tako ne mentorice gospe Neže Pahor.  A 
vseeno čestitamo 

 

 Napoved, 
utemeljitev prvih 
treh  

 Čas je za podelitev Metelkovih peres, zato se 
pomaknimo  po lestvici navzgor – od 3. proti 1. 
mestu.   
– Za 3. mesto prejme Metelkovo pero in 
priznanje drugošolka ERIN FABJAN  tudi iz OŠ 
DUTOVLJE, ki je ustvarila likovno podobo z 
naslovom  Življenje ob meji. Za njeno 
mentorstvo prejme priznanje gospa NEŽA 
PAHOR.  Čestitamo.  
 

2.mesto – na oder po Metelkovo pero  
vabim  sošolca drugošolca   LAURO KRNC in 

Podelite
v 
ravnatel
jica   in 
Vida. 
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NEJA ERŽENA  z domače šole,  ki sta pod 
mentorstvom učiteljice gospe Janje Lesjak  
skupaj ustvarila likovni izdelek z naslovom 
DVOJINA. Vabljena tudi mentorica. Iskrene 
čestitke.  

Metelkovo pero za 1. mesto 
prejme   drugošolka MIA BERCE 
iz/z OŠ DUTOVLJE; ustvarila je 
likovno delo z naslovom TOLIKO 
LEPIH BESED. Mentorica Neža 
Pahor in njeni trije  mladi likovniki 
so se opravičili, zato jim bomo 
poslali priznanja in peresi  po pošti.  
A vseeno jim čestitamo.  
Ostalih 17 učencev  pa prejme po 
pošti priznanja za sodelovanje, prav 
tako njihove mentorice.  

 GREDO DOL Vse 
TRI.  

 Hvala gospe ravnateljici in gospe  VIDI.  

9. Glasbena točka – 
citre Žana Jelinič 
POMOČ TEHNIKOV 

 Današnje popoldne nam bo s citrami onežila 
četrtošolka Žana Jelinič. 
Cítre so ljudsko strunsko glasbilo iz družine 
brenkal, razširjeno predvsem v alpskih deželah. 
Imenujejo jih tudi klavir malega človeka. Imajo 
30 do 45 strun, od tega 4 ali 5 melodijskih, 
ostale so spremljevalne. Strokovnjaki pravijo, da 
so bile citre nekoč doma skoraj v vsaki hiši na 
Slovenskem. Postale pa so še bolj  znane in 
priljubljene, ko je bila na njih izvajana 
spremljevalna glasba v nekaterih filmih tudi 
slovenskih, kot je Cvetje v jeseni. Četrtošolka 
Žana Jelinič se strinja s pregovorom  Več jezikov 
znaš, več veljaš, zato sta skupaj z njeno učiteljico 
Matejo pogledali čez mejo. Prepustimo se 
zvokom citer. / in zaplavali po morju  …/ 

 

10. Literarni natečaj – 
2. triada, poročilo 
– kličem od 5. do 1. 
mesta:  3 nagrajeni 
z Metelkovim 
peresom; 2 s 
priznanjem in 
čokolado; 1  
 

Marinka 
 
 

Prehajamo k literarnemu   natečaju za 2. 
triletje – od 4. do 6. razreda.  
Ravnateljici se  bo pri  podelitvi pridružila 
učiteljica slovenistka gospa Tanja Luštek. 
Prosim.  
V 2. triletju je sodelovalo 14 učencev in  9 
mentoric  iz 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. Skrbno so  
pregledale prispela besedila in se odločile ter 
izbrale: 
5. mesto – Metelkovo priznanje prejme 
četrtošolka Žana Jelinič  z Metelkove  
Podružnice Bučka  in mentorica gospa Tina 

Irena 
deli. 
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Jančar – Žana predlaga: Slovenski jezik bi 
ohranili tako, da tisti, ki bi prišli v našo 
državo,  bi morali govoriti slovensko, če bi 
pa mi prišli npr. na Hrvaško, bi pa morali 
govoriti hrvaško. Če bi se vsi ljudje tako 
odločili, bi vsi jeziki ostali neogroženi. 
Izvolita. 
4.mesto – šestošolka Tereza Zupet z domače 
šole  in mentorica gospa Irena Pleterski. Tereza   
razmišlja: Slovenščina se mi zdi lep jezik. Nima 
le ednine in množine, temveč tudi dvojino, ki je 

nimajo vsi jeziki. Prebrala sem, da jezik pove 
veliko o značaju naroda. Vse to naj bi se 
zrcalilo tudi v želji Slovencev, da bi bili vsi 
narodi na svetu enakopravni. O tem govori 
tudi Prešeren v Zdravljici. 

Obe vabljeni na oder.  

3.mesto – prejemnica Metelkovega 
peresa je šestošolka GAJA TRBIŽAN  iz 
OŠ Sečovlje, njena mentorica je gospa 
URŠKA KERIN, obe sta se opravičili.  

 Gaja je zapisala – bere JULIJA.  
PODELITEV. 
Za 2. mesto prejme Metelkovo pero 
šestošolka MARTA MARKELJ z/iz OŠ 
BRUSNICE.  Mentorica gospa Marjana Kosec 
je odsotna, Marta, tebe pa vabim k branju 
nekaj svojih misli. 
BRANJE. 
PODELITEV. Čestitamo.  
 
Ocenjevalke nismo imele lahkega dela, zlasti 
pri vrednotenju treh najboljših besedil tako 
v 2. kot 3. triletju, ker  vsa so zanimiva.  
Toda treba se je bilo odločiti. 
 
Tako gRE Metelkovo pero  za 1. mesto v  
roke četrtošolki  EMI KAPLER z domače 
šole. Vse za ljubo slovenščino – prav je, da 

slišimo nekaj Eminih  misli. 
Po branju pa se ji bo pridružila  NA ODRU 
njena  mentorica gospa Urška Rudman.  
Ema, prosim za branje. BRANJE. 
 PODELITEV.  
Hvala. Čestitamo.  

 

 
Podelitev: ravnateljica, Tanja, gresta z odra.   

   Hvala obema za podelitev.   

  Marinka Želeli smo, da Metelkove besede Vse za ljubo 
slovenščino spodbudijo učence k razmišljanju o 
svojem odnosu do jezika, do slovenščine kot 
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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 …  
V svoja razmišljanja in ugotovitve so/ste  
vključili  primere iz lastnih ali tujih doživetij (npr. 
jezikovne težave ob srečanju z vrstnikom iz 
drugega narečnega ali jezikovnega okolja; 
pogovor o pomembnosti ohranjanja 
materinščine/razmerju med slovenščino in tujimi 
jeziki; primeri boja za slovenščino v preteklosti; 
časovni stroj – slovenščina v srednjem 
veku/slovenščina v času Frana 
Metelka/slovenščina leta 2117 …). 
 
Vse za ljubo slovenščino je  bil okvirni naslov 
razpisa,  pri čemer so/ste lahko učenci 
razmišljali  o jeziku še drugače.  Poslana 
besedila dokazujejo, da ste/so  občutljivi, ste 
opazovalci v svojem ožjem in širšem okolju, se 
vas dotaknejo stvari, o njih razmišljate na 
splošno in osebno – nekateri ste  vtkali v svoje 
poglede lastne izkušnje, najprepričljivejši  pa ste 
bili tisti, ki ste svoje poglede 
podkrepili/ponazorili  s svojimi izkušnjami. 
Nekateri ste se odpravili v domišljijski svet.  Vse 
to so  ocenjevalke  opazile in ustrezno 
ovrednotile. Res pa je, da je tema zahtevna in je 
bila mentorjeva usmeritev zelo zaželena. 
 

11. Klavirska skladba Tinkara 
Čelesnik 

Za glasbeni predah bo v nadaljevanju  
poskrbela osmošolka Tinkara Čelesnik, ki 
bo iz črno-belih tipk privabila skladbo z 
naslovom SOFIA španskega skladatelja 
ALVARA SOLERJA. Je učenka v razredu 
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klavirja pri profesorici  JOŽICI PRUS v 
GLASBENI ŠOLI MARJANA KOZINE NM. 

12. Literarni natečaj – 
3. triada,  poročilo 
– kličem po 
abecedi:  3 
nagrajeni z 
Metelkovim 
peresom, 
priznanjem in 
čokolado; 2 s 
priznanjem, 
čokolado; 1 
posebna nagrada – 
priznanje, čokolada 
 
Utemeljitev 
posebnega 
priznanja, 
podelitev priznanja 
in čokolade (sledi 
branje poezije 
 
 
CD  
 
 
Branje PESMi 

 Literarni natečaj, 3. triletje:  
Poleg ravnateljice bo prejemnikom čestital/-a 
tudi /Ravnateljici se  pri podelitvi pridružuje/ 
/učiteljica  gospa  Irena Pleterski/ Prosim.  
 
V 3. triletju   je sodelovalo 19 učenk in  9 
mentoric  iz 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 
podeljujemo  devetošolki  Neži Ilovar iz OŠ 
Center, njena mentorica je gospa Danica 
Rangus.  Nekaj učencev se je  ob razpisani temi 
namreč laž/j/e  pesniško kot prozno izrazilo. 
Čeprav poezija ni bila med razpisanimi 
besedilnimi oblikami, smo jo ocenjevalke 
prebrale in sklenile, da si Neža  zasluži  poleg 
priznanja za sodelovanje še sladko presenečenje    
in da poeziji  prisluhnemo v interpretaciji  
/osmošolke  Julije Srpčič. . 
 PROSIM 
   

 
5.mesto – devetošolka Neža Dulc  iz 
domače osnovne šole in mentorica 
Marinka Cerinšek. Neža  v obsežnem 
razmišljanju med drugim zapiše: 
Nekateri mislijo, da lahko vrednost 
jezika ocenijo s številom govorcev. 
Čeprav je govorcev slovenščine 
približno  dva milijona, to ne pomeni, 
da ima jezik zaradi tega manjšo 
vrednost. Vrednost jezika je odvisna od 
njegove preteklosti in njegove globine. 
Globlje, kot lahko opišemo čustva v 
nekem jeziku, večjo vrednost jezik ima. 
Čestitamo. 

 
4.mesto – devetošolka  LUCIJA KONDA iz/z OŠ 
Stari trg ob Kolpi,  mentorica je gospa Marija 
Volf. Obe vabim na oder.  Lucija iskreno zapiše: 
Do letošnjega natečaja Metelkovo pero – Vse za 
ljubo slovenščino o Franu Metelku nisem vedela 
kaj dosti. Ko smo se v šoli pogovarjali o 
najstarejših zapiskih v slovenščini, me je prevzel 
podatek, da so Brižinski spomeniki ne le 
najstarejši rokopisi v slovenščini, temveč tudi v 
kateremkoli slovanskem jeziku. Zato mislim, da 

I. Č. P.  
Irena 
Pleterski 
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tudi to govori o tem, da je naš jezik res nekaj 
posebnega. Tega so se zavedali vsi, ki so se v 
preteklosti borili za ohranitev slovenščine ter jo 
znali ceniti in spoštovati.  

 Napoved, branje odlomka, 
podelitev 

Marinka Po branju podelitev Metelkovega peresa, priznanja – Jožica J. Beg 
ravnateljica 

 

13. Napoved, branje 
odlomka, podelitev 

3.mesto 

Marinka, 
nagrajenec 

3. mesto – prejemnica Metelkovega 
peresa je sedmošolka Ivana Curk iz OŠ Veliki 
Gaber, njena mentorica je gospa Olga 
Podpadec, ki jo vabim na oder po Ivaninem 
branju nekaj (svojih) zapisanih misli.  
Ivana,   prosim.  
BRANJE, PODELITEV  ČESTITAMO:  

 

14. Napoved, branje 
odlomka, podelitev 

2.mesto 

Marinka, 
nagrajenec 

PRAV TAKO IZ OŠ VELIKI  GABER PRIHAJA PO 
METELKOVO PERO za 2. mesto  devetošolka 
EMA GNIDOVEC. Njena  mentorica je gospa 
Olga Podpadec, ki jo po Eminem branju še 
enkrat prijazno vabim na oder. Ema, zaupaj 
nam nekaj svojih misli. 
BRANJE. 
PODELITEV. Čestitamo. 

 

15.  Napoved, branje 
odlomka, podelitev 
1.mesto 

Marinka, 
nagrajenec 

Metelkovo pero za 1. mesto gre  v roke 
devetošolki iz Metelkove šole NINI 
PUNGERČAR, njena mentorica je gospa Tanja 
Luštek, ki se bo pridružila na odru po Nininem  
branju.  
 Nina, prosim.  
BRANJE, PODELITEV.  

Hvala obema za podelitev.  

Ravnatelji
ca, 
pomočnik 

     

16.  Zahvala vsem, 
povabilo na 
natečaj prihodnje 
leto;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIROFONI 

Marinka Kdo bo tebe ljubil, slovenščina, se sprašuje 
priznana jezikoslovka in predavateljica na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani profesorica 
doktorica Boža Krakal Vogel. Odgovor je na 
dlani – mi sami, zato moramo začeti že v vrtcu 
in nadaljevati v osnovni in srednji šoli, potem pa 
vsak dan, kjer koli smo. Zato so različni natečaji 
priložnost za dvig in krepitev jezikovne  kulture 
in nasploh kulture med mladimi ustvarjalci.  
Vsem sodelujočim učencem in mentorjem 
iskrena hvala v želji, da se nam prihodnje šolsko 
leto spet pridružite, saj še vedno drži - Važno je 
sodelovati in ne zmagati- , čeprav slednje dobro 
dene in nas spodbudi k še boljšemu delu.  
 
Današnje srečanje bodo zaključile učenke 
osmošolke Tina, Klara in Špela, ki rade 
prepevajo ne le v šolskem zboru, ampak tudi v 
prostem času. Kar nekaj pesmi pesnika 
prekmurskih ravnic Ferija Lainščka je 
uglasbenih. Med njimi je zelo priljubljena in zelo 
poslušana ljubezenska Ne bodi kot drugi v 
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izvedbi mlade pevke Ditke. Tudi našim dekletom 
je všeč, zato jim le prisluhnimo.  

17.  Glasbena točka 
Ne bodi kot drugi 

Tina 
Kraljić, 
Klara 
Žagar, 
Špela 
Gorenc 

Nastop  

18.    Vse nagrajence in njihove mentorje vabim na 
oder k skupinskemu fotografiranju.  
Hvala nastopajočim učencem in mojim 
sodelavcem, pa nagrajencem in mentorjem, da 
ste prišli. V prvem nadstropju gostimo 
potujočo razstavo o Ani Frank, zato vabljeni k 
ogledu. Še prej pa se malo okrepčajte in se z 
nami podružite.  
 Srečno pot domov. Naj  bo prihajajoče leto 
čim bolj zdravo in ustvarjalno. Srečno.  
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