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ŠKOCJAN V METELKOVEM ČASU 

 

Že peto leto zapored smo metelkarji izvedli UNESCO projekt Večerja. Zato je marec 

čas, ko se na naši šoli srečamo z upokojenimi delavci in delavkami.  
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V projektu Večerja so prijateljski razredi pridodali svoj kamenček v pester mozaik 

dogajanj na šoli. Prijeten večer sta vodili tretješolka Iza in devetošolka Lea. 

 

 

Kulturni program so popestrili tretješolci in devetošolci z recitacijo ter petošolka Ema, 

ki je skupaj z Nežo in Pio predstavila recitacijo Prešernovega soneta Kaša. 
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Pred nami je Metelkovo leto, ki bo namenjeno raziskovanju življenja in dela našega 

rojaka, učenjaka in jezikoslovca Frana Metelka. O življenju v Metelkovem času so 

raziskovale osmošolke Neža, Pia, Nika in Sara. Pia in Neža sta predstavili Škocjan v 

Metelkovem času, Nika in Sara pa jedi iz tega časa.   
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Pred večerjo je udeležence nagovoril sam Fran Metelko (upodobil ga je sedmošolec 

Vid Pleterski), ki se je nato odpravil na sprehod v bližnji gozd, kjer se je malo odpočil 

in užival v lepoti narave.  

 

Kuhar Janez in njegove sodelavke so nam pripravili večerjo -  tema je bila  KMEČKA 

POJEDINA. V lončenih posodah smo najprej postregli svinjske nogice v kisli juhi. Za 

glavno jed, ki je bila samopostrežna, so naše brbončice okušale  kislo repo s proseno 

kašo, kislo zelje z ocvirki, matevž, ajdove ter koruzne žgance z ocvirki, pečenice, 

krvavice, prekajena svinjska rebrca in svinjsko pečenko – PRATO. 

Sledila je sladica, in sicer odlična orehova potica.  

 

Na koncu so udeleženci večerje prejeli majhno darilo v spomin na prijetno srečanje. 

Veselimo se ponovnega srečanja prihodnje leto. 

 

Skupina za pripravo srečanja z upokojenimi delavkami/-ci šole 
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