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V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2019/2020 četrtič  povabila mlade ustvarjalce 

k sodelovanju   na    natečaju  z naslovom POTOVANJA V BLIŽNJE IN DALJNE KRAJE. Likovni natečaj je 

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

Letošnji natečaj je bil posvečen dr. Ignaciju Knobleharju, saj je Občina Škocjan  leto 2019 razglasila za 

Knobleharjevo leto,  minilo je  namreč 200 let od rojstva tega domačina, misijonarja in raziskovalca 

Sudana, Kartuma in Belega Nila. Praznovanju se je pridružila tudi naša šola. Zato je  bil 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.  

Lahko rečemo, da sta bila Ignacij Knoblehar in Fran Metelko oba raziskovalca, pri čemer je dr. 

Knobleharja vleklo v širni svet, kjer je deloval za dobro ljudi, s katerimi se je srečeval – 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 

Z razpisano temo smo želeli, 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 pa so lahko  vključili  primere iz lastnih ali tujih doživetij.  

Učence smo tako tudi spodbudili, da bi s čopičem in peresom prebudili v sebi svojo ustvarjalnost, 

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

in slovenskega jezika.  

Zaključne prireditve ni bilo, priznanja  z nagradami smo poslali po pošti.  
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Odziv na natečaj je potekal od   sredine septembra do sredine  novembra,  sodelovalo je  osem šol (tri  

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

Izdelke je poslalo 55 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom  20 mentoric (pri čemer so bile 3 

mentorice 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 24 učencev iz 5 osnovnih šol pod vodstvom 10 mentoric. 

Strokovna  komisija (učiteljici Vida Cizel in Mateja Korenič) je ocenila, da likovna dela ustrezajo 

razpisani temi.  

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

likovnih tehnik.  

Učenci so risali in slikali z voščenkami, flomastri, barvnimi svinčniki, vodenimi barvami, delali 

lepljenko … Pod skrbnim vodstvom mentoric so mladi likovniki upodabljali potovanje iz vrtca v šolo, 

okrog šole, po gozdu, po pravljični deželi, na morje, po Sloveniji, naslikali doživeto pot na Gorjance, v 

sliki razmišljali, kako bi izgledalo potovanje v Afriko čez 200 let ... Potovali so z avtomobili, kolesi, 

trajektom in celo z raketo.  

Likovni natečaj, 1. triletje 

1. mesto:  Metelkovo pero in priznanje:  drugošolka Blažka Pirc,  OŠ Šmihel, POŠ Birčna vas, 

mentorica Andreja Krnc, naslov: Doživeta pot na Gorjance.  

2.  mesto: Metelkovo pero in priznanje: drugošolec Erazem Bršec, OŠ Jožeta Gorjupa 

Kostanjevica na Krki, mentorica Monika Kren Pangrčič, naslov: Na trajektu.  

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: tretješolka Zoja Zupančič Brdnik, OŠ Veliki Gaber, 

mentorica Suzana Jefim, naslov: Potovanje po Zemlji in vesolju. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: tretješolec Mark Gornik, OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica 

Lidija Kalin, naslov: Potujem v vesolje. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: drugošolka Neža Fabijan, OŠ  Šmihel, POŠ Birčna vas, mentorica 

Andreja Krnc, naslov: Svet v Afriki.  

Literarni natečaj, 2. triletje 

Sodelovalo je 15 učencev  in  7 mentoric  iz 3 osnovnih šol, pri čemer so bili metelkarji zelo 

ustvarjalni.  Ocenjevalna komisija (Irena Pleterski, Tanja Luštek, Marinka Cerinšek) je skrbno 

pregledala prispela besedila ter podelila Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol in 

5 metelkarjem.   

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  petošolka Zala Zajec, OŠ Veliki Gaber, mentorica Lidija Ožek, 

naslov: Moja potovanja, moja nova spoznanja. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  petošolec Tim Brdnik Zupančič, OŠ Veliki Gaber, mentorica 

Lidija Ožek, naslov: Moja potovanja, moja nova spoznanja. 

 3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Neli Metelko Stojaković, OŠ Brežice, mentorica 

Darinka Ferenčak Agrež, naslov: Dinozavri so.  
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OŠ Frana Metelka Škocjan 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolec Janez Strašek, mentorica Tanja Luštek, 

naslov: Potovanje v nove širne svetove.  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Ema Kapler, mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Potopisni dnevnik. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, šestošolka Nastja Vdovč, mentorica Tanja Luštek, 

naslov: Potovanje v nove širne svetove. 

4. mesto: Metelkovo priznanje, četrtošolec Niko Rupar, mentorica Urška Zidar, naslov: 

Potovanje v nove širne svetove. 

5. mesto: Metelkovo priznanje, šestošolka Tia Pevec, mentorica Irena Pleterski, naslov: 

Potovanje v nove širne svetove. 

Literarni   natečaj, 3. triletje 

V 3. triletju  je sodelovalo 16 učencev  in  6 mentoric  iz 5 osnovnih šol.  

Komisija se je odločila, da podeli Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz drugih šol ter  5 

priznanj metelkarjem, saj  so  bili zelo ustvarjalni.  

 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Pia Olga Šepec, OŠ Drska, mentorica 

Irena Šega, naslov: Potovanje v daljni kraj.  

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Eva Oštrbenk, OŠ Brežice, mentorica 

Darinka Ferenčak Agrež, naslov: Skozi prostor in čas. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, osmošolec Slavko Hysz, OŠ dr. Pavla Lunačka 

Šentrupert, mentorica Janja Jerovšek, naslov: Potovanje skozi sanje.  

OŠ Frana Metelka Škocjan 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  devetošolka Neli Klevišar,  mentorica Marinka Cerinšek, 

naslov:  Potovanje v nove širne svetove. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje,  sedmošolec Vid Pleterski, mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Potovanje v širni svet.  

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje, devetošolka Lana Zakšek, mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Potovanja v širne svetove – Egipt.   

4. mesto: Metelkovo priznanje, sedmošolec Lan Pungeršič, mentorica Irena Pleterski, naslov: 

Potovanje v daljne kraje z Ignacijem Knobleharjem.  

5. mesto: Metelkovo priznanje, osmošolka Pia Lahne, mentorica Tanja Luštek, naslov: Potovanje v 

daljne kraje 

Ostali  sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje, prav tako mentorice.  
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Razpisana tema v tem šolskem letu je bila za pišoče učence zahtevna, saj  potopisno popotovanje po 

resničnih  in domišljijskih krajih zahteva veliko miselnega in ustvarjalnega osebnega napora – malo 

manj spretni so bili  v 2. triletju.  Treba pa je pohvaliti tiste  metelkarje, ki so se odzvali povabilu na 

natečaj. Tako je tudi  s spodbudo mentoric   nastalo kar nekaj izvirnih  poustvarjalnih besedil.  

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

šolsko leto.  

 

Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja projekta 
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