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Beseda leta 2020 na naši šoli 

Med dejavnostmi, ki smo jih na šoli  načrtovali za praznovanje Metelkovega 

leta, je bilo tudi izbiranje besede leta 2020. 

 Potekalo je od januarja do konca decembra. Oddelki so ob koncu meseca 

izbrali največ tri besede, sledil je končni izbor treh besed meseca. Pod 

mentorstvom učiteljic Mateje Korenič in Tine Gorenjc so učenci v OPB in pri 

pouku besede ilustrirali ali fotografirali.  

Januar in februar sta bila zaznamovana z ljubeznijo in snegom. Od marca do 

maja je potekal pouk od doma – na daljavo, kar se je odražalo tudi pri izboru 

besed. Od junija do avgusta so bile izbrane besede počitniškobarvane, 

september je prežet s »šolo v šoli«, oktober je bil jesensko obarvan. November 

je bil meglen, učenci so ga posvetili tudi gibanju, predvsem pa  »zumanju« na  

Zoomu. 

Decembrski dnevi so bili  prazničnični  v dejanjih in besedah.  

V začetku januarja pa je med mesečnimi besedami sledil končni izbor za besedo 

leta na naši šoli.  

Izbrane so bile tri, ki so zelo povezane s sedanjo stvarnostjo - koronavirusom 

in vsem, kar prinaša v naša življenja ta čas, predvsem način obiskovanja 

pouka.    

 

Izbrane so bile:  

1. šolanje na daljavo/od doma, 
2. ZOOM, 

3. koronavirus. 

 

 

Mimogrede: Beseda leta 2020 v naši državi je karantena, sledita  ji 

kolesarjenje (2. mesto)  in besedna zveza 14 dni (3. mesto). Kretnja leta 

je koronavirus.  
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BESEDE MESECA  v letu 2020 

Januar: 

Kobe,  srečno, kmetija 

Februar: 

virus, ljubezen, sneg 

Marec: 

koronavirus, pomlad 

April: 

šolanje od doma: 

Šola od doma – šola na daljavo; ostani doma; dom 

Maj: 

ocenjevanje, ZOOM, češnje 

Junij: 

morje, počitnice, sonce 

Julij–avgust: 

počitnice, morje, krompir 

September: 

šola v šoli,  jesen – trgatev; kolesarstvo – zmaga 

Oktober: 

kostanj, jesen, gobe (knjiga, dež) 

November: 

megla, ZOOM, gibanje 

December:  

božič, zimske radosti, praznovanje in praznične želje 
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Nekaj za pokušino … 

 
 

  

  
 

Pripravila Marinka Cerinšek, šolska knjižničarka. 
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