
DEKLAMATORSKO TEKMOVANJE  

Ta veseli dan kulture smo na naši šoli obeležili v  torek, 4. decembra 2018, z  

deklamatorskim tekmovanjem za vse učence od 1. do 9. razreda. Osnovnošolci 

matične in podružnične šole so se pomerili z interpretacijo poezije Otona Župančiča iz 

pesniških zbirk Mehurčki, Ciciban in Pesmi ter z odlomki iz Cankarjeve zbirke črtic 

Moje življenje. V letošnjem letu se obeh avtorjev še posebej spominjamo, saj 

obeležujemo 140-letnico Župančičevega rojstva in obenem 100-letnico Cankarjeve 

smrti. S ščepcem poezije smo se tako poklonili obema avtorjema, ki sta v svojih delih 

izjemno čutna, razmišljujoča, nostalgična ter sem in tja s kančkom otroške igrivosti, a 

tudi s posmehom takratnim družbeno-političnim trendom. Pri obeh avtorjih zasledimo 

nenavaden občutek za narodno zapuščino in tradicijo, domoljubnost in močen občutek 

narodni pripadnosti, zato smo se dotaknili tudi kulturne dediščine, ki je za nas še kako 

pomembna.  

Na decembrsko tekmovanje se je prijavilo veliko število učencev, na končnem izboru 

na šolskem odru pa jih je nastopilo kar 25. Nastopajoče, razen prvošolcev, ki so 

nastopili zunaj konkurence, je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali učitelj g. Milan 

Pavlič ter učiteljice ga. Marinka Cerinšek, ga. Irena Pleterski, ga. Katja Ploj in ga. Urška 

Zidar. 

  

1. razred:  
Filip Vrček, 1. A  
Taja Šinkovec, 1. B  
Gaja Kokove, 1. P  
 
Rezultati so bili sledeči:  

2.‒3. razred:  

1. mesto: Manca Pleterski, 2. P  

2. mesto: Iza Junkar, 2. B  

3. mesto: Anamarija Hočevar, 3. P  

 

4.‒5. razred:  

1. mesto: Nastja Vdovč, 5. A  

2. mesto: Žana Jelinič, 5. P  

3. mesto: Neža Poljanec, 4. P  

 

6.‒7. razred:  

1. mesto: Tereza Zupet, 7. A  

2. mesto: Nika Kralj, 7. B  

3. mesto: Maja Fabjan, 6. B  

 

8.‒9. razred:  

1. mesto: Julija Srpčič, 9. B  

2. mesto: Špela Gorenc, 9. A  



3. mesto: Lea Pešec, 8. B 

 

Čestitamo vsem nastopajočim, še posebno pa najbolje uvrščenim! 

 

Prireditev sta spretno povezovali osmošolka Ana Blatnik in devetošolka Klara Žagar. 

Ker gresta poezija in glasba z roko v roki, so se predstavili tudi učenci, ki v prostem 

času obiskujejo glasbeno šolo. Nastopili so Fran Zupet na pozavni, Tinkara Čelesnik, 

Manca in Vid Pleterski na klavirju, Tina Kraljič na klarinetu ter Tereza Zupet na violini.  

Slišali smo tudi ljudsko Nmau čeu izaro, s katero se je predstavil šolski pevski zbor pod 

vodstvom učitelja, g. Milana Pavliča. Ob spremstvu Klare Žagar na kitari smo prisluhnili 

tudi devetošolki Juliji Srpčič z ljubezenskim pismom, ki je bilo nagrajeno s 3. mestom 

na literarnem natečaju Po sledeh Josipine Turnograjske – natečaj za najboljše 

ljubezensko pismo v Sloveniji 2018. Natopili so tudi učenci gledališkega kluba s krajšim 

dramskim prizorom, prirejenim po Cankarjevi črtici Pehar suhih hrušk.  

Ob koncu prireditve je ravnateljica, ga. Irena Čengija Peterlin, najboljšim nastopajočim 

podelila priznanja in praktične nagrade. Učence je spodbudila, da bi tudi v prihodnosti 

radi posegali po različnih pesmih, jih brali in deklamirali, saj poezija bogati naše 

življenje.  

 

 

Fotografije:  

Mojca Cemič,  

vodja deklamatorskega tekmovanja  

za OŠ Frana Metelka Škocjan  

 

Foto: Jan Cerle 

 



 









 
 

































 


