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KULTURNI DAN METELKOV DAN 

KMEČKA IZBA 

 

V četrtek, 7. 10. 2021, smo na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan izvedli 

kulturni dan Metelkov dan, ki je letos nosil naslovom KMEČKA IZBA. Kulturni 

dan je potekal v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v okviru Tedna 

kulturne dediščine. Cilji kulturnega dne so bili: učenci spoznajo kulturno in naravno 

dediščino naše ožje okolice, likovno ustvarjajo na to temo; učenci krepijo in razvijajo 

besedno in likovno ustvarjalnost. 
 

Ga. Marinka Cerinšek je v svojem nagovoru učencem zapisala: V  mislih vstopamo v 

kmečko izbo z veliko krušno  pečjo, ki je s svojo toploto pozimi pobožala domače in ogrela 

njihovo telo in dušo. Ob njej je klop za počitek domačih, sosedov, sorodnikov. Nad mogočno  

kmečko mizo – metrgo, ob praznikih prekrito z ročno okrašenim vezenim prtom,  se domači 

spoštljivo ozirajo proti bohkovemu kotu, temu angelu varuhu družine. Stene krasijo 

uokvirjene porumenele črno-bele družinske  fotografije in druge podobe. Tla so lesena, 

sveže poribana s sirkovo krtačo. Ob steni je velika postelja, kotiček za počitek, poleg nje 

visoka omara za oblačila, poleg še ena nižja kredenca za posodo – krožnike, pribor. Pa 

lesena domača skrinja za družinske spomine in  zaklade.  

Za veliko mizo, tiho spremljevalko družinskega življenja,  se je družina pogovarjala, 

načrtovala delo, se spoštljivo zbirala k jedi  − za zajtrk ajdove žgance z ocvirki, za južino − 

kosilo ričet, za večerjo močnik.  

Otroci so v dolgih jesenskih in zimskih večerih prisluhnili osebnim zgodbam svojih mam, 

očetov, babic in dedkov o njihovem življenju ali pa so stari starši vnukom pripovedovali 

prastare zgodbe o Slovencih, ki so se ustno prenašale iz roda v rod – da se ne bi pozabilo 

in da ne bi pozabili,  kdo smo, kaj smo, kje so naše korenine in kam gremo.  
 

Učenci od prvega do tretjega razreda so plesali ljudske plese in se igrali stare igre ter 

ustvarjali za literarni natečaj Metelkovo pero. V četrtem in petem razredu so plesali ljudske 

plese, prepevali ljudske pesmi, izdelovali glinene posode ter literarno ustvarjali.  
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Kulturni dan za učence od šestega do devetega razreda je potekal po delavnica, in sicer 

je imel vsak oddelek štiri delavnice.  Šestošolci in osmošolci so spoznavali ljudske pesmi, 

si med sprehodom ogledali kulturno dediščino Škocjana, literarno ustvarjali v delavnici 

Stara fotografija pripoveduje ter ustvarjali iz gline. Sedmošolci in devetošolci so likovno 

ustvarjali, spoznavali življenje v preteklosti skozi podobe preteklega vsakdana, se igrali 

stare igre in imeli delavnico na temo spoštovanje. 
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Učence od prvega do petega razreda je ob pričetku kulturnega dne, učence od šestega 

do devetega pa po malici, po radiu nagovorila ga. Marinka Cerinšek.  

 

V večnamenskem prostoru šole je ga. Patricija Haler pripravila razstavo, in sicer smo si 

lahko ogledali kmečko izbo s starimi predmeti, ki so nekoč bili nepogrešljiv del le-te, 

panoje, na katerih je predstavljena kulturna dediščina občine Škocjan in družinsko drevo.  
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Razstavo so si ogledali vsi učenci šole, ob tem pa jih je ga. Katja Žibert pogostila s pecivom 

iz ajde, ki so ga pod njenim mentorstvom spekli sedmošolki, z ajdovimi piškoti ter z 

vinjevrško pogačo, ki so jo spekli osmošolci pod mentorstvom ge. Tanje Luštek. 

 

 

  
 

 

  
 

 

Učenci so si skupaj z razredniki ogledali tudi posnetek, v katerem je bilo predstavljeno, 

kako je potekalo kosilo nekoč, kako pa poteka danes. Vloge so odigrali člani dramskega 

kluba pod mentorstvom ge. Tanje Luštek. 

 

Tim za pripravo KD 
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