
Dan državnosti -  SLOVENIJA −  KOŠČEK LEPOTE 

 

V petek, 24. junija 2022, smo na naši šoli tako kot na vseh šolah svečano zaključili letošnje 

šolsko leto in hkrati obeležili DAN DRŽAVNOSTI. 

Ustvarjalci smo prireditev naslovili z besedami SLOVENIJA – KOŠČEK LEPOTE.  

Po dolgem času smo lahko spet  izvedli prireditev na našem šolskem odru, pred celotnim 

občinstvom šole, vsemi učenci in učitelji, zato je bilo vzdušje prešerno. 

V uvodu nas je  nagovoril župan gospod Jože Kapler, ki je med drugim vsem nam čestital ob 

dnevu državnosti. 

Voditelja Ema in Janez sta nas v prvem delu popeljala skozi najpomembnejše dogodke, ki so 

zaznamovali nastajanje naše letos 31 let stare države. Nastja in Janez sta  s posebnim 

občutkom recitirala pesmi, ki govorijo o lepotah naše širše in ožje domovine. Besede pa so 

glasbeno začinili še inštrumentalisti s svojimi točkami: Karin je na harmoniko zaigrala pesem 

Tri planike, Žana pa na citre Cvetje v jeseni. Neja pa  je s flavto pričarala Labodje jezero. 

Naš mladinski pevski zbor je pričel prireditev s slovensko himno in nas kasneje navdušil še z 

dvema pesmima, ki slavita domovino: Kaj je meni domovina in Lepa je dežela naša. 

Nej  pa je kot predstavnik učencev, ki so obiskovali izbirni predmet  turistična vzgoja, vse nas 

navdušil s številnimi predlogi za obisk lepih krajev naše lepe domovine. Pred tem pa smo si 

ogledali še kratek film o občini Škocjan, o  njeni naravni in kulturni dediščini. 

Za zaključek pa sta Ema in Janez prebrala kratke odlomke iz zapisov učencev, ki so prejeli 

najvišja priznanja na natečaju Metelkovo pero  Zemlja domača ni prazna beseda. 

Celotno prireditev je slikovno zaokrožila projekcija, ki jo je pripravila Sabina Klemenčič.  

Pri nastanku in izvedbi prireditve so sodelovali: Sabina Klemenčič (scenarij, projekcija), 

Marinka Cerinšek (scenarij in priprava nastopajočih), Igor Pangrčič (ozvočenje), Lidija 

Rožmarič (scena), Matka Babič (pevski zbor), Jan cerle (fotografiranje), učenec Enej 

Kumljanec (tehnik). 

Pri sceni so pomagali še učenci 6. a in učenke Laura, Karmen in Doroteja iz 7. a. 

 

 

                                          Sabina Klemenčič, skupina za pripravo 

 

 

 

 



  

 

   

 

    

          


