
UNESCO PROJEKT VEČERJA: SREČA JE V MAJHNIH STVAREH 

7. 3. 2017 smo na Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan že drugo leto zapored 

izvedli Unesco projekt Večerja. Pobudnik projekta je Srednja šola za gostinstvo 

in turizem Novo mesto.  

Tudi letos smo v goste povabili naše upokojene delavce in trenutno zaposlene na 

šoli, prireditev pa smo obarvali še z obeležitvijo 8. marca dneva žena.  

Priprave, na katerih so sodelovali učenci vključeni v interesni dejavnosti Unesco 

šolar in Unesco activities, so potekale ves teden. Najprej smo izbrali letošnjo 

temo – SREČA JE V MAJHNIH STVAREH, nato so učenci prve skupine izdelali 

napis za oder. Druga skupina učencev je pripravili darilca – lončke s pikami in 

vrečko čaja. Anamarija, Borut in Julija so vadili besedila za nastop. V torek po 

pouku so učenci pospravili jedilnico in pripravili mize.  

 

 

Popoldne so upokojence ob 

prihodu v šolo pričakali učenci, 

jih prijazno pozdravili in jim 

podarili majhno pozornost.  

 

 

 

 

 

 

Po kratkem klepetu je sledil 

kulturni program.  

 



 

 

 

 

Otvorila ga je učenka 6. b 

Neli Klevišar, ki je skupaj s 

soplesalcem Luko zaplesala 

standardna plesa in goste 

povsem očarala.  

 

 

 



 

 

 

Sledili so nagovor voditelja, pozdrav ravnateljice 

ter recitacije pesmi V meni je sonce Ferija 

Lainščka ter Sreča Toneta Pavčka v izvedbe Julije 

in Anamarije. Tudi zaključek prvega dela srečanja 

je bil plesno obarvan. Na oder sta zopet prišla Neli 

in Luka ter zaplesala še v malo hitrejših ritmih.  

 

 

Sledila je večerja, ki je nastala pod spretnimi prsti našega kuharja Janez in 

njegovih sodelavk. Večerja z regratom in trobenticami v solati je imela 

pomladanski pridih. Strežbo so letos prevzele učiteljice Katja, Darja in Patricija.   



Sledil je vrhunec večerje, ki je tudi zaključil naše srečanje. Z monoigro Ničesar 

ne obžalujem je naš večer obogatila igralka Metka Pavšič.  

Igralka nas ni navdušila 

samo s svojo igro, pač pa 

tudi s tem, da nam je 

dokazala, da so meje samo 

v naših glavah. Igralka je 

namreč že od otroštva 

zavita v večno temo, z 

očmi zazna le svetlobo in 

orise, pa vendar je 

končala študij na AGRTF 

in danes navdušuje z 

veličastno izvedbo 

monoigre, ki bo v aprilu 

doživela že stoto 

ponovitev. 

 

 

 

Tudi letos smo preživeli lep večer. 

                                                                                      Patricija Haler, Katja Ploj in Darja Plut  


