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Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 

 

v  okviru projekta Metelkovo pero vabi  k sodelovanju na  likovnem in literarnem natečaju  

ZEMLJA DOMAČA  ni prazna beseda … (I. Tavčar) 

Namen natečaja 

Naša šola ponosno nosi svoje ime po Franu Metelku (1789—1860), slovenskem duhovniku,  

slovničarju, gimnazijskem profesorju in prevajalcu šolskih in verskih knjig.  

Metelkovo najpomembnejše delo je slovenska slovnica, izdana v nemščini, Lehrgebaude der 

slowenischen Sprache im Konigreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen (1825). (Prevod v 

slovenščini:  Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici 

češkega jezikoslovca Abbéja Dobrovskega. 

Z njo je uvedel nekaj pomembnih znanstvenih novosti, predvsem pa je predstavil svoj novi črkopis, 

imenovan tudi metelčica.   

 Anton Martin Slomšek je o njem zapisal: 

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive starosti. 

Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.«  

Tema 

Z besedami zidamo domačo zemljo, pokrajino, pletemo vezi, ustvarjamo dom. Z jezikom vse to vedno 

nosimo s seboj. To je veljalo tudi za Frana Metelka, ki je z ljubeznijo do slovenščine  in s tem 

slovenstva v srcu in glavi nosil rojstni kraj, tako da ga je zmogel videti v vsaki daljavi.  

Teme letošnjega natečaja so dom, domovina, domača zemlja,  pokrajina, ki jih pletemo z besednim in 

likovnim jezikom. 

Z likovnim in literarnim ustvarjanjem se bomo poklonili 30. obletnici slovenske državnosti, ustvarjalce 

pa naj pri tem vodi misel pred 170 leti rojenega Ivana Tavčarja, pisatelja, ki se je dve leti šolal na 

novomeški gimnaziji, rad pa je zahajal tudi k svojemu stricu na Rako: »Zemlja domača ni prazna 

beseda; del je mojega življenja, in če se mi odvzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje. Eno je 

glavno: naša zemlja se nam ne sme vzeti in narod slovenski mora stati kot večno drevo, kateremu 

korenine nikdar ne usahnejo!« 

Ustvarjalci naj razmišljajo o sedanjosti, lahko odpotujejo v  domišljijo, se sprehodijo po  preteklosti, 

ozrejo se v prihodnost … V svoja razmišljanja in ugotovitve naj vključijo primere iz lastnih ali tujih 

doživetij.    

Mentorji, povabite jih k sodelovanju in spodbudite njihovo ustvarjalnost, izvirnost. 
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Udeleženci – sodelujoči 

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, in sicer bo potekal v 3 skupinah: 

1. triletje (1. do 3. razred): likovni, 

2. triletje (4. do 6. razred): literarni, 

3. triletje (7. do 9. razred): literarni.   

Šola lahko sodeluje z največ 8 izdelki iz vsake skupine.  

Likovni natečaj za učence 1. triletja 

Tema: Zemlja domača  ni prazna beseda … (I. Tavčar) 

Format: A4 ali A3 

Likovna tehnika je lahko s področja grafike, slikanja ali risanja. 

Vsaka šola lahko pošlje do 8 likovnih del. 

Likovna dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija, med izbranimi bodo tri dela nagrajena. 

Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih naše šole ob zaključku natečaja predvidoma 

16. 12. 2021.  

Na literarnem natečaju lahko učenci sodelujejo s proznimi prispevki različnih zvrsti: razmišljanje, 

domišljijski spis, doživljajski spis, pismo, poezija – pesmi … 

Način sodelovanja 

Likovne izdelke pošljite na naslov OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan s pripisom 

Natečaj Metelkovo pero. Izdelku priložite spremni list.  

Literarne prispevke pošljite na elektronski naslov metelkovo.pero@os-skocjan.si s spremnim listom.  

Dodatna navodila: 

- besedilo naj vsebuje do 4000 znakov s presledki,  

- pisava calibri, 

- velikost črk 12, 

- leva poravnava besedila. 

 Vsaka šola lahko pošlje do 8 literarnih  del iz vsake skupine. 

Prispevki naj bodo jezikovno in pravopisno ustrezni in še neobjavljeni. Ustvarjalci in njihovi mentorji 

zagotavljajo, da so sami avtorji prispevka in da soglašajo  z objavo svojega prispevka v šolskem glasilu, 

na spletu.  

Tričlanska strokovna komisija bo izmed poslanih prispevkov izbrala po tri najboljše iz vsake skupine. 

mailto:os-skocjan@guest.arnes.si


OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN, PODRUŽNICA Bučka  
VRTEC RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN                                                                    

Spletna stran: www.os-skocjan.si 
E-pošta: os-skocjan@guest.arnes.si 

 

Z igro in učenjem  do znanja za življenje 

                                   

 

 

Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih Osnovne šole Frana Metelka Škocjan ob 

zaključku natečaja predvidoma 16. 12. 2021, avtorji pa bodo svoje nagrade prevzeli na prireditvi »v 

živo« na šoli ali pa bodo priznanja in Metelkovo pero  prejeli po pošti.  

 

Čas trajanja razpisa 

Natečaj poteka  od 20. 9. 2021. Rok za oddajo prispevkov je 7. 12. 2021, o predvidenem zaključku 

boste obveščeni na naši spletni strani.   

Dodatna navodila dobite na tel. št. 07 38 46 608 (Marinka Cerinšek) ali na e-naslovu 

metelkovo.pero@os-skocjan.si 

Pripravila Marinka Cerinšek. 

 

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju.      Ravnateljica 

        Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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