
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN, PODRUŽNICA Bučka  
VRTEC RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN                                                                    

Spletna stran: www.os-skocjan.si 
E-pošta: os-skocjan@guest.arnes.si 

                                      

                                  Z igro in učenjem do znanja za življenje 

 

 

 

 

Natečaj Metelkovo pero: ZEMLJA DOMAČA  ni prazna beseda … (I. Tavčar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2021/2022 šestič  povabila mlade ustvarjalce k 

sodelovanju   na    natečaju  z naslovom ZEMLJA DOMAČA  ni prazna beseda … (I. Tavčar).  Likovni 

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

V septembrskem razpisu smo zapisali: »Z besedami zidamo domačo zemljo, pokrajino, pletemo vezi, 

ustvarjamo dom. Z jezikom vse to vedno nosimo s seboj. Tudi Fran Metelko, ki mu je bilo »mar za 

slovenščino«, predvsem pa kot človek blage, skromne, a delavne narave, ki prihaja v 2. pol. 19. 

stol. iz majhnega dolenjskega kraja,  je z ljubeznijo do slovenščine  in s tem slovenstva v srcu in 

glavi nosil rojstni kraj, ga je zmogel videti v vsaki daljavi«.   

Teme letošnjega natečaja so bile dom, domovina, domača zemlja,  pokrajina, ki jih pletemo z 

jezikom, in vse, kar jezik ustvarja. V svojih proznih in pesniških stvaritvah so mladi ustvarjalci 

razmišljali, na kakšen način jezik slika dom, domovino, domačnost,  kako z jezikom izražamo 

naklonjenost vsem in vsakomur, ki gradi naš dom.  

Vodilo nam je bila misel Ivana Tavčarja, nekdanjega novomeškega gimnazijca, letos namreč mineva 

170 let od njegovega rojstva. Poudaril je: »Zemlja domača ni prazna beseda; del je mojega življenja, 

in če se mi odvzame zemlja, se mi je vzelo tudi življenje. Eno je glavno: naša zemlja se nam ne sme 

vzeti in narod slovenski mora stati kot večno drevo, kateremu korenine nikdar ne usahnejo!« 

Poklonili pa smo se tudi 30. obletnici slovenske državnosti. Ustvarjalci so lahko  razmišljali o 

sedanjosti, lahko so odpotovali  v  domišljijo, se sprehodili po  preteklosti, se ozrli v prihodnost … V 

svoja razmišljanja in ugotovitve so lahko  vključili primere iz lastnih ali tujih doživetij.  

Mlade likovnike smo nagovorili,  da v svojih likovnih delih izrazijo motive, povezane z domom, 

domovino, domačo zemljo.   

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.  
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Natečaj je potekal od   sredine septembra do sredine februarja,  sodelovalo je  sedem šol (štiri na 

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

Literarne izdelke je poslalo 49 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom  9 mentoric (pri čemer sta 

bili 2 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 26 učencev iz 3 osnovnih šol pod vodstvom 13 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 skušali biti v svojih upodobitvah 

izvirni. Pri nekaterih  je prevladoval pisan svet domišljije, drugi so temo natečaja udejanjili skozi 

realistične oči. Učenci so razmišljali, kako z likovnimi elementi izraziti sporočilo razpisane teme.   

Likovni natečaj, 1. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: EVA PRAZNIK, 3. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Suzana 

Jefim, naslov: Gričevna vasica. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: JAN ŠUŠTERŠIČ, 2. razred, OŠ ŠMIHEL, POŠ BIRČNA VAS, 

mentorica Andreja Krnc, naslov: Družina včasih. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: PIKA GAŠPER, 2. razred, OŠ ŠMIHEL, POŠ BIRČNA VAS , 

mentorica Andreja Krnc, naslov: Moja družina nekoč. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: ZALA CAFUTA, 3. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Suzana Jefim, 

naslov: Rožna vasica. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: MAKS ŠURLA, 2. razred, OŠ ŠMIHEL, POŠ BIRČNA VAS, mentorica 

Andreja Krnc, naslov: Moja vasica.   

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: TIM TOMAŽIN, 3. a, mentorica Urška Rudman, naslov: 

Zemlja domača … 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: MANCA PRAZNIK, 3. b, mentorica Urška Rudman, 

naslov: Zemlja domača … 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: EVELIN BLATNIK, 1.a, mentorici Tatjana Vöröš, Maja 

Krošelj, naslov: Zemlja domača … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: ŠPELA PIRMAN, 2. p, mentorica Suzana Rajgl Zidar, naslov: 

Zemlja … 

5. mesto: Metelkovo priznanje: EVA ZORKO, 3. b, mentorica Urška Rudman, naslov: Zemlja 

domača … 
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Literarni natečaj, 2. triletje 

Sodelovalo je 14 učencev  in  5 mentoric  iz 4 osnovnih šol.  Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala 

prispela besedila tako prozna kot pesniška ter podelila Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  

drugih šol skupaj za prozo in poezijo.  

Proza in poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Anže Krmc, 6. razred, OŠ MOKRONOG, mentorica Nastja 

Stropnik Naveršnik, naslov: Moj košček sveta.   

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Neža Zupančič, 6. razred, OŠ MOKRONOG, mentorica Nastja 

Stropnik Naveršnik, naslov: Pismo prijateljici Ini. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Zoja Zupančič Brdnik, 5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica 

Maja Papež, naslov: Tri vile na obisku. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Lara Kastelic,  5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Maja Papež, 

naslov:  Kaj je to zemlja? (poezija). 

5. Metelkovo priznanje: Aura Knez, 6. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica Sandra Omladič, 

naslov: Domovina in Jon.  

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza in poezija 

 1. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Leonard Serra Cervera, 6. a,  mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Zemlja  … 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Nina Rupar, 6. a, mentorica Tanja Luštek, naslov: Zemlja … 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Hana Vuković, 5. p, mentorica Urška Zidar, naslov: Zemlja … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Manca Pleterski, 5. p, mentorica Urška Zidar, naslov: Zemlja … 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Nika Zajšek, 6. a, mentorica Tanja Luštek, naslov: Zemlja … 

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.  

 

Literarni   natečaj, 3. triletje 

V 3. triletju  je sodelovalo 35 učencev  in  7 mentoric  iz 5 osnovnih šol.  

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

Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol skupaj za prozo in poezijo in tako tudi iz 

domače šole. 
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Proza in poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Tonja Juršnik, 8. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica 

Andreja Vintar, naslov:  Razmišljanje. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Dimitrije Cocojevič, 8. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka 

Ferenčak Agrež, naslov: Dom, domovina (poezija). 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Ira Trontelj, 9. razred, OŠ BRUSNICE, mentorica Darja 

Šinkovec, naslov: Da bi nekoga res spoznali … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Ajda Nadrih, 8. razred,  OŠ MOKRONOG, mentorica Nastja Stropnik 

Naveršnik,  naslov: Slovenija (poezija). 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Karolina Gril, 7. razred,  OŠ GORICA VELENJE, mentorica Sandra 

Omladič, naslov: V duši bomo te nosili (poezija).  

Ostali ustvarjalci prejmejo priznanje za sodelovanje. 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza in poezija 

1. mesto: Metelkovo pero  in priznanje: Vid Pleterski, 9. b, mentorica Tanja Luštek, naslov: 

Zemlja domača  … 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Neža Poljanec, 7. b,  mentorica Irena Pleterski, naslov: 

Zemlja  … 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Ana Marija Globevnik, 9. a, mentorica Irena Pleterski, naslov: 

Zemlja  … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Tia Pevec, 8. b, mentorica Irena Pleterski, naslov:  Zemlja…  

5. mesto: Metelkovo priznanje: Ema Kapler, 8. a, mentorica Tanja Luštek, naslov:  Domu! 

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 

svojih najboljšem  navdihu  čim bolj izvirno ubesediti svoje misli v vezani kot nevezani besedi, pri 

kateri  so bili   uspešnejši.   Pohvaljene mentorice, ki so uspele svoje učence 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 smo poslali po pošti. 

Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja Metelkovega peresa 
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