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TEDEN UMETNOSTI od  24. 5. do 30. 5. 2021 

na OŠ Frana Metelka Škocjan 

MOJA DEŽELA DANES IN JUTRI 

Tednu umetnosti smo se  pridružili tudi metelkarji na matični šoli in na Podružnici Bučka ter  otroci v 

Vrtcu Radovednež.   

Najprej so bili vsi s povabilom  vabljeni k ustvarjanju, ki so ga skrbno načrtovali.  

 

Otroci v Vrtcu Radovednež, zlasti starejše skupine Cicibani, Raziskovalci in Vsevedi, so   se z različnimi 

umetniškimi zvrstmi posvetili dvema temama, in sicer kulturnim  znamenitostim našega kraja in skrbi 

za okolje. Svoje ustvarjanje so razstavili in vse skrbno fotografirali in strnili v poročilo.  

Na POŠ Bučka so učenci z razredničarkami  svojo ustvarjalnost ujeli v fotografije in zapisano poročilo. 

Četrto-in petošolci so  razmišljali o šoli in življenju, ki si jo/ga želimo. Nastali so literarni prispevki, ki 

so jih nekateri opremili s simboličnimi risbami.  Vsa njihova  razmišljanja pa je razredničarka Urška 

Zidar posnela.  
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Učiteljica Katja Ploj z matične šole  je  likovno ustvarjalnost v različnih tehnikah drugo- in tretješolcev  

strnila v sedemminutni filmski zapis, obogatila  pa so ga razmišljanja prvošolcev  o lepotah naše 

dežele (čist zrak, gozdovi, cvetlice, čista Slovenija),  ter njihove  izrečene želje naši državi za 30. rojstni 

dan – naj bo še v prihodnje zelena, čista, z veliko dreves, lepa, naša … 

Četrtošolci so pod vodstvom razredničark Urške Rudman in Tee Harmandić izpeljali fotolov po 

Škocjanu  z naslovom Kulturna dediščina Škocjana, pri čemer so risali znamenitosti Škocjana,  igrali 

dramsko igro, zbirali narečne besede in izdelovali plakat.  

V 5. a pa so se pri likovni umetnosti pri učitelju Žigi Longarju sprehodili po škocjanski občini  in z 

ogljem upodabljali različne kozolce, ki krasijo škocjanske vasi.  
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Učencem od 4. do 6. razreda so  bile  pri  neobveznem izbirnem predmetu umetnost pod 

mentorstvom učiteljice Jasmine Povše navdih za likovno poustvarjanje  Pavčkove pesmi, ki sodijo v 

cikel Starožitje, in sicer Lopar, Kolovrat, Kašča, Pehar, Kolovrat …   

 

 

Razstava v večnamenskem prostoru šole  
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Učenci od 6. do 9. razreda pa so pod mentorstvom Tanje Luštek in Irene Pleterski pisno razmišljali o 

Sloveniji  danes, jutri, za njenih 30 let, o šoli v prihodnosti.   

Šola v prihodnosti, 7. a 

V redu bi bilo, da bi vsak učenec imel v šoli svoj osebni računalnik, a če pomislim, bi si pokvarili oči in 

škodovali samemu sebi. David Kocjan 

Zdajšnja šola mi je v redu, saj so učitelji prijazni in ne tako strogi kot včasih. Res je, da šola ni šala, 

ampak je delo, trud. V prihodnosti bi bilo lahko manj ocenjevanj in ne toliko pouka. Tjaša Bajc 

Šola, reč, brez katere si življenja ne predstavljamo več. Kaj pa če v prihodnosti ne bo treba hoditi v 

šolo? Tega si ravno ni treba želeti.  Šola je obvezna in bo obvezna za vedno.  Nastja Vdovč 

Zdajšnji šolski sistem mi je kar v redu, vendar me moti, da so kazni včasih premile in da se preveč 

popušča.  Spremenila bi potek ocenjevanja. Uvedla bi tudi, da se učenec glede na svoje zanimanje 

odloči, katere predmete poleg obveznih bi si izbral. Mislim, da bi bilo koristno, če bi na urnik dodali 

predmet, pri katerem bi se pogovarjali o življenjskih stvareh – o smislu življenja. Zanimivo bi bilo, če 

bi eno uro na dan preživeli v učilnici v naravi. Ema Kapler 

Želela bi si, da bi bil pouk bolj prilagojen učencem, učenci bi si po svoje organizirali dan oziroma urnik. 

Pa več sproščenosti bi bilo. Neja Jerman 

Upam, da v prihodnosti ne bo pouka na daljavo, predlagam pa daljše odmore. Tea Šribar 

V prihodnosti najbrž ne bo učiteljev, ampak bodo učili roboti, pouk bo trajal 3 šolske ure, zvezkov 

najbrž ne bo, pač pa bodo tablični računalniki. Patricija Pregrat 

V prihodnosti ne bo šole, ker bomo imeli čipe v možganih. Šole bodo propadle, ker se lahko stvari 

hitro naučiš. Tilen Rukavina  
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Mogoče bo šola v prihodnosti otrokom omogočila več prostega časa in več športne vzgoje. Taj 

Strajnar 

V šoli se učimo ne samo branja, pisanja in računanja, ampak tudi potrpežljivosti, empatije, 

odgovornosti. Spremenil bi, da bi se učenci že po 6. razredu odločili, v katero smer bi šli. Jaz bi si 

poleg slovenščine, angleščine in matematike izbral še predmete, ki jih imam rad. Tako bi zmanjšali 

število ur, kar bi bilo super. Janez Strašek 

Želim si, da bi šole dovolile telefone in da bi lahko imeli učbenike, zvezke na računalniku.  Andraž 

Pavc 

Ko smo v šoli, je znanje boljše kot pri pouku na daljavo. V prihodnosti bi imela namesto papirnatih 

zvezkov raje tablice, saj s sekanjem uničujemo drevesa in naravo. Upam, da učenci ne bi sedeli sami v 

klopi, ampak zopet v paru. Nič drugega ne bi spremenila, upam, da učencem ne bo treba nositi 

uniform. Lara Makovec 

 

V prihodnosti naj bi bilo v šoli več ur športa, večji razredi, brez mask, brez ocen, brez nahrbtnikov, le 

tablice. Maj Marjetič 

Predlaga, da bi v prihodnjem šolskem letu šolo malo upočasnili, več ponavljali … Gal Giodani 

Manj domačih nalog, sedežni red po izbiri učencev in v skupini,  daljši odmori … Nika Vidrih 

 

Želim si, da se bo v Sloveniji govorilo slovensko in tudi v drugih jezikih.  Nej Eržen, 6. c 

Zelo srečen sem, da živim v Sloveniji, ker je zelo lepa država. Grega Blažič, 6. c 

Slovenija je lepa, ker imamo veliko njiv, pridelujemo svojo hrano, veliko ljudi se ukvarja z 

gospodarstvom. Anže Povše, 6. c 

Je prelepa dežela. Imamo veliko gozdov, jezer, rek … Tija Lindič, 6. c 

Vesela sem, da živim v tej prelepi deželi, govorim ta čudoviti jezik. Na prvi pogled majhna, a v bistvu 

zelo velika.  Karmen Luzar, 6. c 

O domovina, prekrasna, ti daješ mi veselje, ki naj me spremlja vse življenje … Draga Slovenija, ostani 

taka še  mnogo, mnogo let! Tajda Povše, 6. c 

Slovenija je zelo lepa dežela z veliko gozdov in travnikov. Žiga Brulc, 6. c 

Slovenija je naša dežela. Obdajajo jo gore, gozdovi, morje in druge znamenitosti, na žalost pa postaja 

čedalje bolj onesnažena in umazana. Želim si, da bi bila narava bolj čista in da bi jo naši nasledniki 

spoštovali in ohranjali.  Neža Poljanec, 6. c 

Všeč mi je naš jezik in upam, da ga bomo še dolgo govorili. Sloveniji in njenim prebivalcem želim vso 

srečo. Laura Krnc, 6. c 

Jaz Slovenije ne bi nikdar zapustil, ker je čudovita. Martin Novak, 6. c 
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Slovenija, hvala, ker si in upam, da boš še dolgo samostojna, neodvisna in svobodna. Vse najboljše! 

Žana Jelinič, 7. b 

Slovenija s svojimi lepotami velja za eno najlepših dežel in osvaja srca tako domačih kot tudi tujih 

ljudi. Prebivalci smo ponosni, da govorimo svoj jezik …  Vsaka država ima dobre in slabe lastnosti in v 

Sloveniji je slaba politika. Sicer pa smo lahko ponosni na lepote države in poštene ljudi ter uspešne 

športnike.  Vid Pleterski, 8. b 

Slovenija, moja domovina,  je majhna, a skriva veliko skrivnosti in posebnosti. Moj rojstni kraj je še 

najbolj poseben. Slovenija je doživela že veliko lepega in slabega, a takšna,  kot je zdaj, je v redu. Brez 

težav bi bila še lepša.  Mojca Parkelj, 8. b 

Pravijo, da je povsod lepo, a doma je najlepše. Nekateri živijo v mestih, jaz pa imam raje podeželje … 

Nekateri ljudje so se za Slovenijo borili, zato jim bodimo hvaležni, da lahko danes brez strahu živimo v 

njej, saj nimajo vsi ljudje take možnosti. Sara Kopina, 8. b 

Slovenija, moja dežela. Edinstvena. Veliko mi pomeni, saj mi daje varnost, spoštovanje in dom. 

Poznamo kot deželo čebel in medu ter polj, slapov in voda.  … Naš Škocjan, zelen,  z vinogradi obdan. 

Na travnikih še vedno vidiš krave in ostale živali, za katere se naši kmetje trudijo. In naše vino, za 

katero naši vinogradniki tako skrbijo. Sem vesela, da sem Slovenka in tega ne bi spremenila za nič.  

Maruša Blatnik, 8. b 

Draga Slovenija, leta 1991 si nam postala topel dom in naša zaščita. 30 jih že šteješ, tvoja najstniška in 

mladostna leta so minila. Vedi, da te spoštujemo, čeprav se včasih tega ne vidi. Radi te imamo, 

Slovenija! Saša Košak, 9. a 

Slovenija je moj ljubi dom. Tu sem se rodila in tu odraščam, ti pa mi nudiš vse, kar potrebujem – 

družino, prijatelje, dom, izobrazbo, naravno in kulturno dediščino, znanje, veselje … Čeprav imam le 

14 let, vem, kaj si preživela. Bili so vzponi in padci, prišlo je leto 1991. Hvala ti za življenje in čas, ki ga 

lahko preživim ob tebi, gledam tvoj razvoj in napredek. Pomembno je, da se razvijamo, a vedno se 

moramo spomniti, od kod so naše korenine. Čestitam ti za vse dosežke in še mnogo let zdravja in 

veselja! Tjaša Tramte, 9. a 

Slovenija, mirna in prijazna dežela dobrih ljudi. Rada zaidem v naravo, ti jo deliš z nami. Misli sežejo 

tudi do slovenske glasbe, rada ji prisluhnem. Dajejo mi občutek ponosa in zavedanja, da ima veliko 

dobrih glasbenikov. Ta dežela je zame pomembna, odraščam v njej in življenje me vsak dan nauči 

nekaj novega. Misel o poletnih izletih po Sloveniji me zelo razveseli, ker imamo prekrasno pokrajino s 

prijaznimi ljudmi. Ob okrogli obletnici pa si želim, da bi vsak Slovenec pomislil na lepe trenutke,  ki so 

se mu zgodili.  Tina Rodič, 9. a 

 

Ustvarjeno smo razstavili na hodniku pred šolsko knjižnico, pred  matičnimi učilnicami in v 

večnamenskem prostoru šole ter  objavili na šolski spletni strani. 

Za Teden umetnosti Marinka Cerinšek 
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