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KULTURNI DAN METELKOV DAN 
 

PO SLEDEH PLEČNIKA IN 

TARTINIJA 
 

 

 

V četrtek, 6. 10. 2022, smo na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan izvedli kulturni dan 

Metelkov dan, ki je letos nosil naslov PO SLEDEH PLEČNIKA IN TARTINIJA. Kulturni dan je 

potekal v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v okviru Tedna kulturne dediščine, 

ki letos poteka pod imenom Vztrajnostna dediščina. Cilji kulturnega dne so bili: učenci 

ozaveščajo pomen kulturne dediščine, učenci spoznajo Plečnika in njegova dela ter 

Tartinija skozi čutila (vid, vonj, okus, sluh in tip). 
 

 

Učenci od prvega do tretjega razreda so imeli glasbeno delavnico s Tartinijem, 

arhitekturno delavnico s Plečnikom, delavnico okusi s Plečnikovega vrta z glasbeno 

spremljavo ter ustvarjali so za šolski natečaj Metelkovo pero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica logotipa: Nuška Košak. 
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V četrtem in petem razredu so kulturni dan Plečnik in Tartini skozi 5 čutil izvedli v štirih 

delavnicah: prisluhnimo Plečniku in Tartiniju, Plečnikov vrt, oblikovanje zgradbe po 

Plečnikovo ter izostren vid Plečnika in posluh Tartinija. 
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Kulturni dan za učence od šestega do devetega razreda je potekal po delavnicah. Sprva 

so učenci 20 minut preživeli s svojimi razredniki. V tem času so si ogledali dva kratka 

posnetka, in sicer Jože Plečnik – 150 let ter Giuseppe Tartini – 330 let. Oba posnetka je 

pripravil program Ars (RTV Slovenija) – prvega v sodelovanju s Plečnikovo, drugega pa v 

sodelovanju s Tartinijevo hišo. Nato so učenci prejeli delovni list, na katerega so zapisali 

pričakovanja  v zvezi s kulturnim dnem, razredniki pa so jih razdelili v 4 skupine. Sledile 

so delavnice. Vsaka skupina se je udeležila vseh osem delavnic, ki so trajale po 20 min. 

Namen kulturnega dne je bil, da učenci Plečnika in Tartinija spoznavajo prek čutil: vid – 

razstava o Plečniku (razstavo so si ogledali tudi učenci 1. in 2. triade) in urbanistična 

delavnica; tip – arhitekturna in športna delavnica, sluh – Plečnik v besedi in glasbeno-

likovna delavnica, okus in vonj – kulinarična delavnica. Na vzgojnem področju je letos 

naša prednostna naloga spoštovanje in empatija, zato so učenci imeli tudi delavnico na 

to temo, kajti sam Plečnik je dejal: »Če želim delati dobro arhitekturo, moram biti dober 

človek.« 
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Kulturni dan so učenci zaključili z razredniki. Pregledali so delovne liste ter zapisali 

zaključno evalvacijo, in sicer so zapisali dve stvari, ki sta jih na kulturnem dnevu navdušili 

ter predlog za izboljšavo. 

 

Fotografiral Jan Cerle, zapisala Irena Pleterski 
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