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Natečaj Metelkovo pero: BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2020/2021 petič  povabila mlade ustvarjalce k 

sodelovanju   na    natečaju  z naslovom BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA.  Likovni natečaj je 

bil namenjen učencem 1. triletja, literarni pa 2. in 3. triletja.   

Letošnji natečaj je bil posvečen Metelku, saj smo šol. leti 2019/20 in 2020/2021 razglasili za 

Metelkovo leto, ker je v letu 2019 minilo  230 let od njegovega rojstva, v 2020 pa 160 let od njegove 

smrti.   

Metelko in  drugi jezikoslovci pred njim  (Primož Trubar, Jernej Kopitar  …) in za njim  ter  ostali 

mojstri besed so zaslužni,  da so bralni svetovi dostopnejši ljudem, saj so  s svojimi slovnicami in 

ustvarjanjem približali ljudem branje in knjige.  

Branje je bilo osrednja tema za ustvarjanje, saj z branjem gradimo svetove in spoznavamo tistega, v 

katerem živimo. Vračamo se v preteklost, razmišljamo o prihodnosti in se učimo za današnji dan. A se 

mnogokrat zgodi, da pozabimo imeti radi zgodbe in knjige, v katerih živijo. Več ne cenimo zlogov, ki 

jih je pesnik skrbno povezal  v rimo, in si ne podarimo časa, ki bi ga lahko preživeli na poteh 

domišljije. Tako smo med drugim z razpisom nagovorili učence in mentorje. 

Učenci so lahko pisali o prvih bralnih korakih – prijetnih in neprijetnih, o poteh, ki so jih prehodili s 

knjigo v roki, o ljudeh, ki so jih spoznali znotraj domišljijskih svetov, in stezah,  ki vodijo v bralni užitek 

ali odpor. V proznih in pesniških stvaritvah so  razmišljali  o branju, njegovem pomenu in vrednosti  v 

današnjem času za posameznika, ali se splača ali ne, o svojih bralnih začetkih in podvigih ali težavah; 

katere vsebine jih pritegnejo in zakaj. Branje knjig – DA ali NE? Kakšno branje nam bo prinesla 

prihodnost – knjige, bralnike … Lahko pa so se pri tem prepustili  tudi domišljiji, se sprehodili  po  

preteklosti, se ozrli  v prihodnost … V svoje stvaritve so lahko vključili primere iz lastnih ali tujih 

doživetij. 

Mlade likovnike smo nagovorili,  da v svojih likovnih delih izrazijo motiv branja ali ilustrirajo svojo 

najljubšo knjigo, zgodbo ali pesem.   
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Tako smo učence tudi spodbudili, da so s čopičem in peresom prebudili v sebi svojo ustvarjalnost, 

razmišljanja delili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, naklonjenost do maternega 

in slovenskega jezika.  

Natečaj je potekal od   sredine septembra do konca  decembra,  sodelovalo je  deset šol (šest na 

literarnem, dve na likovnem, dve šoli  na obeh natečajih). 

Izdelke je poslalo 65 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom  21 mentoric (pri čemer sta bili dve 

mentorici hkrati v 2. in 3. triletju); ustvarjena dela je pregledala in ocenila strokovna komisija – 

posebej za  likovno in posebej za literarno področje.   

Na likovnem natečaju je sodelovalo 20 učencev iz 4 osnovnih šol pod vodstvom 7 mentoric. 

Strokovna  komisija je ocenila, da likovna dela ustrezajo razpisani temi.  

Izbrala je pet likovnih del, ki  izstopajo z vsebinsko bogatim motivom in domiselnimi kombinacijami 

likovnih tehnik.  

Izdelki, ki so prispeli po klasični in elektronski pošti, so bili zelo pestri in v likovnih motivih raznoliki. 

Prevladovale so risarske in slikarske likovne tehnike. Učenci so bili v svojih upodobitvah knjižnih 

junakov zelo izvirni. Pri večini je prevladoval pisan svet domišljije, drugi so temo natečaja udejanjili 

skozi realistične prikaze knjig in pisane besede. Učenci so razmišljali, kako z likovnimi elementi izraziti 

sporočilo prebrane zgodbe. Svet domišljije imajo zelo razvit in so svoje likovne izdelke obogatili s 

prikazi pravljičnih junakov. Drugi so razmišljali o knjigi kot motivu in besedah kot sporočilu. Izdelki v 

ožjem izboru so bili sporočilno bogati. Jezik pravljic in pisane besede so uspešno prenesli v svet 

likovnih izrazil. 

Likovni natečaj, 1. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: GLORIA KLANJŠEK, 2. razred, OŠ Frana Malgaja, POŠ 

Blagovna, mentorica Petra Artnak, naslov: Muca Copatarica. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: MIJA STRMEC, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Justina 

Zupančič, naslov: Jaz med knjigami. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: DAVID ŠKRILAC, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Urška 

Mitrović, naslov: Pohlepni velikan. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: JAKOB ŽEFRAN, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Urška Mitrović, 

naslov: Skriti čarobni gozd. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: EMA PAVLOVIČ, 3. razred, OŠ Podbočje, mentorica Damjana Stopar 

Štrovs, naslov: Moja najljubša …  

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 
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Literarni natečaj, 2. triletje 

Sodelovalo je 23 učencev  in  7 mentoric  iz 5 osnovnih šol, pri čemer so bili učenci OŠ Veliki Gaber 

zelo  ustvarjalni.  Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala prispela besedila tako prozna kot 

pesniška ter podelila Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol posebej za prozo in 

posebej za poezijo.  

Prozna besedila 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Omar Mustafić, 6. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica 

Sandra Omladič, naslov: Samo ti si, ki opazuješ zgodbo. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Žiga Slak, 5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Lidija Ožek, 

naslov: Bralni svet. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Maj Pongrac, 6. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica 

Sandra Omladič, naslov: Knjiga – povsem drug svet. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Alex Pekolj,  5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Maja Papež, 

naslov:  Moji bralni postopki. 

5. Metelkovo priznanje: Jan Zajec, 4. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Tadeja Gliha, naslov: 

Pravljični vlak.  

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

Poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Sara Stanič, 6. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka 

Ferenčak Agrež, naslov:  Kaj je zate brati?. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Sara Petrina, 4. razred, OŠ ŠMIHEL, mentorica Mateja Hribar, 

naslov:  Knjiga.  

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Ivana Bagon, 4. razred,  OŠ VELIKI GABER, mentorica Tadeja 

Gliha, naslov: Branje. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Kim Bulog, 6. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka Ferenčak Agrež, 

naslov: Branje … 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Tisa Cvelbar, 4. razred, OŠ Šmihel, mentorica Mateja Hribar, naslov: 

Branje. 

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 
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OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza 

Vsi sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.  

Poezija, 2. in 3. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Manca Pleterski, 4. razred, POŠ BUČKA, mentorica 

Urška Zidar, naslov: Branje … 

 

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.  

 

Literarni   natečaj, 3. triletje 

V 3. triletju  je sodelovalo 22 učencev  in  9 mentoric  iz 6 osnovnih šol.  

 Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala prispela besedila tako prozna kot pesniška ter podelila 

Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol posebej za prozo in posebej za poezijo ter 

tudi iz domače šole. 

Proza 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Nika Mijatović, 8. razred, OŠ NHR HRASTNIK, Podružnica Dol, 

mentorica Tanja Kresnik, naslov:  Branje in jaz. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Aleks Ercek, 9. razred, OŠ BRUSNICE, mentorica Darja 

Šinkovec, naslov: Branje se splača – zelo. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Dimitrije Cocojević, 7. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka 

Ferenčak Agrež, naslov: Branje … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Živa Hudohmet, 8. razred,  OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, mentorica Simona 

Špolad, naslov: Branje in Kradljivka knjig. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Olja Erlah, 7. razred,  OŠ GORICA VELENJE, mentorica Sandra 

Omladič, naslov: Soba brez knjig je podobna telesu brez duše!.  

 

Poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Vanessa Gole, 9. razred,  OŠ BRUSNICE, mentorica 

Marjana Kosec, naslov: Posebna ljubezen.  

Ostali ustvarjalci prejmejo priznanje za sodelovanje. 
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OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza 

1. mesto: Metelkovo pero  in priznanje: Tereza Zupet, 9. a, mentorica Mateja Javeršek, naslov: 

Branje … 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Pia Lahne, 9. b,  mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje 

… 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Ema Kapler, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Nastja Vdovč, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov:  Branje …  

5. mesto: Metelkovo priznanje: Gal Giodani, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov:  Branje … 

Poezija, 2. in 3. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Manca Pleterski, 4. razred, POŠ BUČKA, mentorica 

Urška Zidar, naslov: Branje … 

Ostali ustvarjalci  prejmejo priznanja za sodelovanje, prav tako mentorice.  

 

 

Razpisana tema v tem šolskem letu je bila za pišoče učence kar zahtevna naloga, a so se trudili po 

svojem  najboljšem  navdihu  čim bolj izvirno ubesediti svoje misli tako v vezani kot nevezani besedi. 

Učenci so iskreno izhajali iz svojih bralnih izkušenj, zavedajo se pomena branja za  življenju. Ozrli pa 

so se tudi v bralno prihodnost in bili tudi kritični do novih bralnih medijev, a večina se je strinjala, da 

koronačas narekuje in odpira nove možnosti, toda knjiga, tista »ta prava«, ki jo vzameš v roke doma 

ali na plaži in te popelje v bližnje in daljne kraje, tudi domišljijske, pa bo ostala. In prav je tako.  

Pohvaljene mentorice, ki so uspele svoje učencev času pouka na daljavo  spodbuditi k ustvarjanju.  

Čestitamo  vsem sodelujočim učencem in njihovim mentoricam in jih vabimo  k ustvarjanju prihodnje 

šolsko leto.  

Zaključne prireditve ni bilo, priznanja  z nagradami sodelujoči prejmejo po pošti. 

 

Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja Metelkovega peresa 
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