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Letos beležimo 169. leto, odkar je umrl naš največji pesnik France Prešeren.
Učenci predmetne stopnje smo zato v torek, 6. 2. 2018, imeli kulturno obarvan dan. Cilj
naših učiteljev mentorjev je bil, da bi o kulturi ne samo razmišljali, ampak se tudi dejavno
vključili v ustvarjanje vsi učenci predmetne stopnje.
Razdelili smo se v 11 skupin, v katerih smo se ukvarjali z različnimi dejavnostmi. Prebirali
smo Pavčkovo, Novakovo in Župančičevo poezijo, pripravljali dramski prizor, snemali za
radijsko oddajo, raziskovali praznike v različnih kulturah, razmišljali o kulturi in kulturi
komunikacije ter pripravljali vse potrebno za prireditev.
Nastali so radijska oddaja, glasilo, videofilm, ki smo ga predvajali na prireditvi ter vse
ostale točke, ki so zgradile šolsko in javno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.

POEZIJA IN RECITATORJI
V skupini, ki je prebirala poezijo, se je zbralo 13 učencev iz 6. in 7. razreda.
Skupaj so
brali pesniške zbirke treh slovenskih avtorjev: Otona Župančiča, Toneta Pavčka in Borisa A.
Novaka. Zakaj prav njihove? Ker bi letos Oton Župančič praznoval 140. rojstni dan, Tone
Pavček 90. rojstni dan, Boris A. Novak pa je letošnji prejemnik Prešernove nagrade za
življenjsko delo.
Ob poslušanju pesmi so učenci razmišljali o sporočilih posameznih pesmi in različnih
možnostih interpretacije. Razdeljeni so bili v manjše skupine, kjer so v različnih knjigah iskali
primerne pesmi za recitacije na prireditvi. Seveda so jih tudi izbrali in uspešno nastopili.
Mentorja učencem sta bila učiteljica Tina Stare in učitelj Luka Mrakič.
SNEMALCI IN FOTOGRAFI
Ob kulturnem dnevu je bila na šoli zelo opazna skupina 5-ih učencev iz 8. in 9. razreda, ki se
je 'sprehajala' od skupine do skupine, slikala in snemala dogajanje oz. delovanje učencev.

S pomočjo nastalih posnetkov in fotografij so
ustvarili kratek film, ki smo ga predvajali na
kulturni prireditvi.Mentor je bil učitelj Mirko
Kavčič.

KULTURNO O PRAZNIKIH PRI NAS IN DRUGOD
Učenci 8. in 9. razreda, ki že zelo dobro obvladajo angleščino, so se odločili za skupino, v
kateri so raziskovali in spoznavali podobnosti in razlike med prazniki v Sloveniji, Angliji in
Ameriki. Podatke o različnih praznikih so dobili na internetu, delali pa so v treh skupinah.
Ena skupina je pripravila prizor in ga vrhunsko odigrala na prireditvi. Druga skupina je
raziskovala praznike, ki so skupni vsem trem državam. Tretja pa je raziskovala praznike, ki so
značilni za posamezno državo.
Ti dve skupini
sta izdelali tudi plakat.
Mentorici sta bili učiteljici
Metka Kavčič Feltrin in
Valentina Dobravec Junc.

CANKAR IN HLAPEC JERNEJ
V skupini, kjer so se pripravljali na igro, so bili učenci iz 6., 7. in 9. razreda. Njihova
mentorica je bila učiteljica Jasmina Luketa. Za sodelovanje v tej skupini so se odločili, ker
radi igrajo in nastopajo na odru.
Na prireditvi so zaigrali dramsko
priredbo stripa z naslovom Hlapec
Jernej in pasja pravica, avtorjev Žiga X
Gombača in Igorja Šinkovca, ki je
nastal po motivih Cankarjeve povesti
Hlapec Jernej in njegova pravica.
Cankarju so se posvetili, ker letos
mineva 100 let od njegove smrti.
Pasje maske so igralcem izdelali
učenci pod mentorstvom učiteljice Mateje Maretič.

KAKO RAZMIŠLJAMO O KULTURI …
V tej skupini so sodelovali učenci 8. in 9. razreda. Njihovi mentorici sta bili učiteljici Irena
Drole in Nina Ozebek Prebirali so zapise učencev (ki so pred tem nastali pri pouku
slovenščine) od 6. do 9. razreda, ki so razmišljali o tem, zakaj je kultura za narod potrebna in
pomembna, kako je vplivala na naš narod v preteklosti, pa tudi, kako kulturo sami
doživljajo, dojemajo, razumejo in kako jo sami ustvarjajo. Pogovarjali so se o kulturi, ki je
obširno področje, pri katerem se vsi lahko udejstvujejo.

Preberete, kako o kulturi razmišljajo učenci:

Kultura je vse, kar je. Ko navijaš za
naše športnike, srečamo jo v kulturnih
ustanovah, ko pogledamo v
zgodovino Slovencev … Pomembna je
za vse ljudi, za vse Slovence, ker
predstavlja veliko stvari. Praznujemo
kulturni praznik, ker je tako napisano
v ustavi. Mislim, da ga večina ljudi ne
bi praznovala in ga ne praznuje. Sama
niti ne vem, kaj je kultura, ne pomeni
mi skoraj nič. Kulturni praznik je zame
navaden dan. Ne vem ali se
udejstvujem, saj ne vem, kaj je
kultura.
Nika Mavri, 9. a

Kultura je literatura, jezik, zavest o svojem narodu ... Za
Slovence je zelo pomembna, saj bi se naš narod brez nje
porazgubil. Slovenci praznujemo kulturni praznik.
Praznujemo ga zato, da se spomnimo ter opozorimo, da
moramo biti ponosni, da smo Slovenci. Ta praznik je zelo
pomemben. Obeležujemo ga s kulturnimi prireditvami in
proslavami. Kulturno se udejstvujem tako, da pišem
poezijo, nastopam na različnih kulturnih prireditvah,
hodim v gledališče gledat raznovrstne slovenske
predstave, hodim v knjižnico ter berem knjige slovenskih
avtorjev.
Zarja Vitez, 8. a

Zame je kultura lepo obnašanje (vikanje učiteljev, spoštovanje), da sodeluješ in
se enako obnašaš do vseh, da se lepo oblečeš in ne nosiš strganih oblačil.
Kultura je pomembna za vse Slovence, ker imamo svoj značaj in kulturo, ki jo je
treba upoštevati, če pa je ne upoštevaš, nisi kulturen. Slovenci praznujemo
kulturni praznik, saj je lepo, da se spomnimo kulture svojih prednikov in da
prenašamo našo kulturo. Menim, da je to prav, ker bi sicer lahko pozabili na
pomembne dogodke. Mislim, da je kultura zelo pomembna. Pomeni mi to, da ni
toliko nereda na svetu. Jaz se kulturno obnašam tako, da vikam učitelje, se
olikano vedem pri obroku v jedilnici, da se ne oblačim tako, kot doma in tako, da
delam z vsemi enako.

Kultura so vse šege in
navade, načini oblačenje,
načini verovanja. Za Slovenijo
je zelo pomembna, ker smo z
njo večji, kot smo v resnici.
Slovenski kulturni praznik
praznujemo zato, da bi se
spominjali kulture starega
časa. Meni kultura pomeni
veliko, ker ima vsak pravico
do svojih navad, verovanj in
oblačenja. Sam grem
velikokrat na kulturne
prireditve (npr. sv. Štefan), v
gledališče, …

Zala Šulin, 6. a

David Bičič, 7. a

Kultura – beseda za vedenje, govor in življenje. Ne pomeni veliko, ampak je spoštovana. Na splošno je
lepa in gosposka beseda, ki se znajde v knjigi bontona. Velja za vse in za ves svet. Vsak narod jo enako
spoštuje, čeprav se kulture med različnimi narodi zelo razlikujejo. Kultura je pomembna za vsak narod in
tudi za nas Slovence. Menim, da nas brez kulture ne bi bilo. Mogoče bi obstajali, a brez srca, znanosti in
naših velikih dogodkov. Slovenci smo kulturni narod, zato našo kulturo tudi praznujemo. Praznujemo kot
narod, ki si je v zgodovini priboril današnjo Slovenijo in njeno naravno in kulturno dediščino. Kultura mi
pomeni veliko in zato sem dobra in kulturna oseba. Če se ne obnašaš kulturno, užališ vse dobre in ljubeče
ljudi, ki imajo radi našo Slovenijo. Če spoštuješ kulturo, lahko postane tvoja prijateljica, saj z njo
vzpostaviš poseben odnos. Človek in kulturno obnašanje sta vedno skupaj, sta neločljiva, saj je kultura
drugo človeško srce.
Pia Eržen, 7. b
Zame je kultura to, kako se obnašaš, oblačiš, govoriš in ješ. Za nas Slovence je kultura to, da
imamo svoj značaj, svojo himno in da smo samostojni. Mi Slovenci kulturni praznik
praznujemo, da počastimo, kar imamo. Praznujemo, ker smo samostojna država in ker smo
zavedni državljani Slovenije. Meni kultura pomeni to, da sem kulturna, prijazna do drugih
ljudi, se kulturno oblačim, upoštevam pravila v mestu in v vasi (npr. ne mečem smeti …). Tudi
jaz se kulturno obnašam – ko grem v trgovino ali kamorkoli drugam, sem prijazna do ljudi, ne
vpijem, v šoli pri pouku poslušam, v mestu upoštevam znake, pravila in sem vljudna. Delam
vse tako, kot je prav, da se bomo med seboj spoštovali in dobro razumeli. Tako se tudi jaz v
svojem življenju najbolje počutim. Upam, da bomo še naprej kulturni med seboj, da bo naša
država Slovenija pravična in mogoče še boljša kot je zdaj.
Hana Drole, 6. a



Kultura je stvar, v kateri se vse, od glasbe do pisateljevanja in drugih stvari, povezuje že dlje časa.
Za Slovence je kultura zelo pomembna, saj na tem temelji del slovenske zgodovine. Slovenci
praznujemo kulturni praznik, saj je naša pisateljska zgodovina uspešna in s tem ohranja naš narod.
Kultura meni pomeni neke stvari, ki združujejo narod skupaj.
Simon Čus Božič, 9. a



Kultura je lepo obnašanje. Za Slovenijo je pomembna, imamo tudi kulturni praznik. Praznujemo ga
zato, da ohranimo slovensko kulturo. Zame je kultura lepo obnašanje. Jaz se kulture udeležujem z
lepim obnašanjem, z nastopanjem na prireditvah in še kje.
Blaž Bevk, 6. a



Kultura je zavedanje pripadnosti narodu. Sestavljajo jo umetniška dela, poezija in jezik. Za Slovence
je pomembna, ker smo majhen narod in smo se skozi stoletja ohranili le z jezikom, ki smo ga ves čas
govorili brez sramu. Tudi ko so nas drugi narodi hoteli iztrebiti, tega nismo dovolili. Slovenci
praznujemo kulturni prazniki zaradi tega, da bi se za vedno spominjali našega jezika. Mislim, da je to
lepo in primerno, še posebej za tako majhen narod. Meni kultura pomeni pripadnost narodu in zato
ponosno uporabljam naš jezik.
Anton Kovačič, 8. b



Kultura je vse, kar veže narod skupaj (skupina, zgodovina, jezik, običaji, prazniki, …). Za Slovence je slovenska
kultura zelo pomembna, saj se brez nje naš narod in naša država ne bi ohranila. Slovenci praznujemo kulturni
dan, ker imamo zelo dobro narodno zavest. Menim, da je to zelo pomembno, saj se tudi s tem ohranja naša
kultura – narodna zavest. Kultura pomeni veliko, saj sem s slovensko kulturo že vzgojena, a še vseeno se mi
zdi, da predvsem mladim primanjkuje ta slovenska kultura in narodna zavest. Kulturno se udejstvujem z
obiski raznoraznih koncertov in s tem, da berem knjige slovenskih avtorjev.
Tjaša Kenda, 8. a



Kultura na spremlja vsako minuto na vsakem koraku. Kultura je lepo obnašanje, je zgodovina ljudstva, je
obiskovanje kulturnih prireditev in praznovanje kulturnih praznikov. Slovence spremlja bogata kulturna pot,
ki jo zaznamujejo pogumni vojaki, ki so se borili za samostojno Slovenijo in druge velike osebnosti, kot so
France Prešeren in drugi pesniki in pisatelji ter športniki in drugi, ki zaznamujejo Slovenijo. Kulturni prazniki
so namenjeni na lepe in težke trenutke, ki smo jih uspešno premagali. So namenjeni kulturnemu obnašanju
in spodbujanje h kulturnemu življenju. Kultura mi pomeni veliko, saj se z njo lažje živi in premaguje vsakdanje
ovire. Za kulturo se moramo potruditi, sodelovati na raznih prireditvah in opozarjati ljudi na kulturno
obnašanje. Kultura ima že dolgo življenjsko dobo in naj še dolgo živi.
Meta Poljanec, 9. a

POVEZOVANJE KULTURNE PRIREDITVE
Če smo hoteli naše celodnevno delovanje predstaviti kot celoto, nismo mogli brez učencev,
ki so pod vodstvom mentorice učiteljice Nataše Rejc, napisali in nato prebrali vezno
besedilo.

RADIJSKA ODDAJA
Nekateri učenci so pod vodstvom učiteljice Martine Kozorog Kenda med kulturnim dnem
pripravili prispevke in posneli radijsko oddajo, ki so jo na Alpskem valu predvajali 7. 2. ob
17.30. Vi pa jo lahko poslušate s klikom na spodnjo povezavo:
http://www.primorskival.si/posnetkioddaj.php

NA KONCU JE VSE DOBRO USPELO, CILJI SO BILI DOSEŽENI IN LAHKO SMO SI PRIVOŠČILI
PROST IN PREŠEREN PREŠERNOV DAN.
NAJ ŽIVI KULTURA!

Glasilo smo pripravili: Martin Kavčič, Alen Cvek, Jure Jež, Aljaž Grahelj, Lan Šulin in Natan
Maj Poženel (vsi 9. a)

