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Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 

 

v  okviru projekta Metelkovo pero vabi  k sodelovanju na  likovnem in literarnem natečaju 

POTOVANJA V BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE. 

Namen natečaja 

Občina Škocjan je lahko ponosna na dva velika pomembna moža iz 19. stoletja – dr. Ignacija 

Knobleharja in  Frana Serafina Metelka.  

Naša šola ponosno nosi svoje ime po Franu Metelku (1789—1860), slovenskem duhovniku,  

slovničarju, gimnazijskem profesorju in prevajalcu šolskih in verskih knjig.  

Metelkovo najpomembnejše delo je slovenska slovnica, izdana v nemščini, Lehrgebaude der 

slowenischen Sprache im Konigreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen (1825). Prevod v 

slovenščini:  Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici 

češkega jezika gospoda Abbéja Dobrovskega. 

Z njo je uvedel nekaj pomembnih znanstvenih novosti, predvsem pa je predstavil svoj novi črkopis, 

imenovan tudi metelčica.   

 Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal: 

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive 

starosti. Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.« 

Lahko rečemo, da sta bila oba raziskovalca, pri čemer je dr. Knobleharja vleklo v širni svet, kjer je 

deloval za dobro ljudi, s katerimi se je srečeval v Afriki – Sudanu,  Fran Metelko pa je ostal doma in 

delal v duhu in za dobro slovenskega človeka in za njemu ljubo slovenščino. Vsekakor sta 

zaznamovala svoj čas in prostor s svojimi idejami, mislimi,  dejanji.  

Tematika 

Občina Škocjan je leto 2019 razglasila za Knobleharjevo leto, saj mineva 200 let od rojstva 

domačina misijonarja in raziskovalca Sudana, Kartuma in Belega Nila in Afrike dr. Ignacija 

Knobleharja. Praznovanju se je pridružila tudi naša šola. Zato je  natečaj  posvečen tudi temu 

velikemu možu in njegovemu misijonarskemu in raziskovalnemu delu, saj je bil prvi Evropejec, ki je  

v Afriki odkril predele, kamor še ni stopila noga Evropejca. Predmete, ki jih je našel, je skrbno zbiral 

in jih pošiljal v Evropo – na Dunaj, prav tako je o svojem delu pisal in tako seznanjal ljudi po svetu o 

afriških ljudstvih brez predsodkov, saj se jim je znal približati tako z učenjem njihovih jezikov kot 

dobrimi deli, med drugim se je zavzemal za odpravo suženjstva.  

Želimo, da mladi razmišljajo o svojih resničnih potovanjih po naši deželi in tudi izven nje, srečanjih 

z različnimi ljudmi, navadami; lahko pa se pri tem prepustijo tudi domišljiji, se sprehodijo po  

preteklosti, ozrejo se v prihodnost – kako bo pri nas, v svetu čez  100, 200 let. 

V svoja razmišljanja in ugotovitve naj vključijo primere iz lastnih ali tujih doživetij.  
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Mentorji, povabite jih k sodelovanju in spodbudite njihovo ustvarjalnost, izvirnost.  

Udeleženci – sodelujoči 

Natečaj je namenjen odraslim in učencem od 1. do 9. razreda, in sicer bo potekal v 4 skupinah: 

1. triletje (1. do 3. razred): likovni, 

2. triletje (4. do 6. razred): literarni, 

3. triletje (7. do 9. razred): literarni, 

4.  odrasli: literarni.  

Šola lahko sodeluje z največ 5 izdelki iz vsake skupine.  

Likovni natečaj za učence 1. triletja 

Tema: POTOVANJA V  BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE 

Format: A4 ali A3 

Likovna tehnika je lahko s področja grafike, slikanja ali risanja. 

Vsaka šola lahko pošlje do pet likovnih del. 

 

Likovna dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija, med izbranimi bodo tri dela nagrajena. 

Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni na zaključni prireditvi  predvidoma 21. 11. 2019.  

Na literarnem natečaju lahko učenci sodelujejo s proznimi prispevki različnih zvrsti: domišljijski, 

doživljajski spis, potopis, pismo … 

Način sodelovanja 

Likovne izdelke pošljite na naslov OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan s pripisom 

Natečaj Metelkovo pero. Izdelku priložite spremni list.  

Literarne prispevke pošljite na elektronski naslov metelkovo.pero@os-skocjan.si s spremnim listom.  

Dodatna navodila: 

- besedilo naj vsebuje do 4000 znakov s presledki, za skupino odrasli 7000 znakov,  

- pisava calibri, 

- velikost črk 12, 

- leva poravnava besedila. 

 Vsaka šola lahko pošlje do pet literarnih  del iz vsake skupine. 

Prispevki naj bodo jezikovno in pravopisno ustrezni in še ne objavljeni. Ustvarjalci in njihovi mentorji 

zagotavljajo, da so sami avtorji prispevka in da soglašajo  z objavo svojega prispevka v zborniku, na 

spletu.  
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Tričlanska strokovna komisija bo izmed poslanih prispevkov izbrala po tri najboljše iz vsake skupine. 

Izbrane prispevke bomo predstavili, avtorje pa nagradili na prireditvi 21. novembra 2019 v 

večnamenskem prostoru OŠ Frana Metelka Škocjan ali pa priznanja in Metelkovo pero  poslali po 

pošti.  

Čas trajanja razpisa 

Natečaj poteka  od 2. 9.  2019. Rok za oddajo prispevkov je 6. 11. 2019. 

Dodatna navodila na tel. št. 07 38 46 608 (Marinka Cerinšek) ali na e-naslovu metelkovo.pero@os-

skocjan.si 

Pripravila Marinka Cerinšek. 

 

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju.      Ravnateljica 

        Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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Metelkovo pero 2019/2020 

KULTURA MED NAMI 

 

 

Spremni list k izdelku 

• 1. triletje: likovni natečaj 

• literarni natečaj (Ustrezno obkrožite.) 

 

IME IN PRIIMEK 
AVTORJA/AVTORICE: 

 

NASLOV DELA:  

RAZRED, ŠOLA:  

NASLOV ŠOLE S POŠTNO ŠTEVILKO:  

E-NASLOV šole:  

STAROSTNA SKUPINA: 2. triletje,   3. triletje, odrasli (Ustrezno 
obkrožite.) 

SPOL:  M    Ž  (Ustrezno obkrožite.) 

IME IN PRIIMEK 
MENTORJA/MENTORICE 

 

E-NASLOV MENTORJA/MENTORICE:   

TELEFON MENTORJA/MENTORICE/ 
ŠOLE:  

 

 

Kraj, datum: 

Spremni list priložite k vsakemu prispevku.   
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