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PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

V petek, 23. decembra 2022, smo na OŠ Frana Metelka Škocjan imeli kulturno prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti. Naslovili smo jo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena: Daniela Zupan Dežman 

 

Po odpeti Zdravljici (MlPZ pod vodstvom ge. Metke Babič) sta nas voditelja Tajda Povše (8. b) in David 

Kocjan (9. a) povabila, da smo zbrano sledili programu. Najprej sta na oder povabila župana Občine 

Škocjan g. Jožeta Kaplerja, ki je v govoru na kratko osvetlil odhajajoče leto, se dotaknil 330. obletnice 

rojstva skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija, 150. obletnice rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in 

100. obletnice rojstva pesnika Karla Destovnika – Kajuha. Za njegovimi dobrimi željami ob bližajočih se 

praznikih in v novem letu nam je Filip Vrček (5. a) s čelom pričaral praznični pridih s skladbo Sveta noč. 

Ob ogledu kratkega filma z naslovom Giuseppe Tartini, 330 let rojstva (program Ars) smo si utrdili 

vedenje o njegovi pomembnosti, saj je veliko prispeval h glasbenemu napredku tistega časa, zato so 

Pirančani upravičeno  ponosni nanj. 

Sledila je občuteno zaigrana klavirska skladba Za Elizo učenke Mance Pleterski (6. a). Učenci 3. b so se 

pod vodstvom razredničarke ge. Janje Lesjak  poglobili v dela arhitekta Jožeta Plečnika in spoznali, kako 

je zaznamoval arhitekturno krajino Slovenije in deloma Evrope. V igri »Mojstrovine arhitekta Jožeta 

Plečnika«  so nam na zanimiv način predstavili (Taja Andrejčič, Leja Golob, Žan Hočevar, Ema Oman, 

Erik Tabuk, Maša Ternik in Ema Zavodnik) najpomembnejše mojstrovine, ki jih je zapustil v našem 

glavnem mestu, v Ljubljani. 
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Skupina Slavčki z Bučke nas je  pod vodstvom gdč. Kaje Jelinič s skladbo Za božični čas  »pobožala« po 

duši in privabila praznične občutke …  

Za deklamatorski sklop so poskrbeli Patrik Štrasberger (1. c), Maša Ternik (3. b), Eva Zorko (4. b), Lina 

Dobriha ( 7. b)  in Nastja Vdovč (9. a). Ga. Marinka Cerinšek je poskrbela, da so se izkazali v skoraj pravi 

gledališki vlogi. 

V začetku meseca smo na šoli obeležili Ta veseli dan kulture s tradicionalnim deklamatorskim 

tekmovanjem. V sklopu prireditve sta pomočnica ravnateljice ga. Vesna Kukavica in vodja 

deklamatorskega tekmovanja ga. Tanja Luštek podelili pohvale in priznanja prvim trem zmagovalcem 

v posameznih kategorijah.  

Po podelitvi nam je pomočnica ravnateljice ga. Vesna Kukavica prebrala govor ravnateljice ge. Irene 

Čengija Peterlin, v katerem nas je spomnila na pomembna velikana naše preteklosti (G. Tartini in J. 

Plečnik) in nas spodbudila, da ponosno in hvaležno praznujemo vse prihajajoče praznike. K temu so 

nas spodbudili tudi glasovi MlPZ s pesmijo Tvoje ime, Slovenija. 

Po voditeljskem voščilu so nam OPZ (2. – 4. r) s pesmijo zaželeli Želim vesel vam božič. 

Sledil je pouk po urniku. 

Ekipo za pripravo prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo sestavljali: Metka Babič, 

Aleksander Božič, Jan Cerle, Tina Gorenjc, Anemari Kapler, Janja Lesjak, Igor Pangrčič, Andrej Primc in 

Daniela Zupan Dežman. 

Zapisala: Anemari Kapler 

Foto: Jan Cerle 

 

  
 



  
 

 
 

 

 

  

  



  

 

 

 
 

 

 


