
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Škofljica, 24. januar 2020 

 

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2019 – poustvarjalni dosežki in 

literarni prispevki 

 

1. Poustvarjalni dosežki: 
 

Na Prešernovem natečaju 2020 prejme nagrado za poustvarjalne dosežke učenka ANA 

SUŠIN, 9. A. 

 

– Pod mentorstvom profesorice Karmen Mihelič Čampa je več let sodelovala v dramski 

skupini, med drugim je v predstavi Matilda nastopila v vlogi Hortenzije. Lani je 

sodelovala v muzikalu Spremeniva svet. Z dramsko skupino je nastopala na območnih 

in regijskih tekmovanjih, se predstavljala domači publiki na prireditvah, zabavala otroke 

ob prihodu Božička, nastopala na samostojnih predstavah. Z dramsko skupino je 

dosegala srebrna priznanja na regijskih tekmovanjih. Na prireditvi Otroški festival 

gledaliških sanj, v Pionirskem domu, je bila s soigralci s predstavo Matilda nominirana 

za najboljšo predstavo leta 2017. 

– Pod mentorstvom profesorice slovenščine Špele Bešter je igrala glavno vlogo v igri 

Zvezdica Zaspanka. 

– Pod mentorstvom profesorice slovenščine Polonce Košir je v dramski igri Obtoženi volk 

igrala v vlogi tožilke, v letošnjem šolskem letu pa v igri Tridesetletna vojna v vlogi 

krčmarke. Leta 2017 je z deklamacijo pesmi tekmovala na državni prireditvi 

Župančičeva frulica. 
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– Pod mentorstvom ravnatelja Romana Brunška je vodila kar nekaj prireditev, med njimi 

pevsko revijo Pesem pomladi in prireditev ob obletnici škofljiške šole. 

 

Ana Sušin je s svojim prizadevnim delom dokazala naklonjenost kulturi in nenazadnje 

tudi naši ustanovi, zato je zasluženo prejemnica osrednje šolske Prešernove nagrade. 

 

2. Literarni prispevki: 

 

Na literarni natečaj se je prijavilo in izdelke oddalo 10 učencev (od tega en učenec iz 5. 

razreda, katerega prispevek po Pravilniku za podeljevanje Prešernovih priznanj ne ustreza, 

bo pa njegovo besedilo objavljeno v šolskem časopisu Pisani kruh). Komisija za 

podeljevanje literarnih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, da Prešernova 

priznanja prejmejo: 

 

V tekmovalni kategoriji 4. in 5. razredov: 

 

1. nagrada: SVIT ZAGMAJSTER LOVREK, 5. L, za filozofski razmislek Panta rhei, v 

katerem mladi mislec izhaja iz filozofije Heraklita in Parmenida. Z mnogimi, odlično izbranimi, 

primeri iz vsakdanjega življenja se prepričljivo postavi na Heraklitovo stran in dokaže, da »vse 

teče«. Med drugim zapiše, da ve »veliko več, kot nekoč, vendar ne toliko, kot še« bo. Tudi 

njegovi bralci se veselimo te spremembe! 

 

 

3. nagrado si delita: 

SOFIJA POTIĆ, 5. N, za prozni tekst Pustolovščina detektiva: Želvje mesto tihotapcev, v 

katerem nas avtorica popelje v skrivnostni podvodni svet kriminala. Osrednja književna oseba, 

detektiv Hilem, po županovem ukazu razišče krajo občinske podmornice. Pisateljica, ki napeto 

in jezikovno čisto pripoved nekoliko prehitro razreši, bralcu nameni sporočilno zaokroženo 

besedilo – detektiv se ob uspešno opravljeni nalogi zave, »kaj ljudje vse zmoremo«. Pomenljiva 

je tudi njena oznaka detektiva, ki je posebnež, za mnoge celo čudak, vendar nepogrešljiv član 

družbe, saj je po njegovi zaslugi svet boljši. 

 

in 



 

LUCIJA ŠINKO, 4. M, za zbirko pesmi. V pesmi Kuža igrivo predstavi štirinožnega prijatelja, 

ki svojim lastnikom prinaša veselje in srečo, čeprav »vstaja, / ko sonce vzhaja«. V pesmi o 

mami pesnica pove, kaj vse počno mame za svoje otroke in modro doda, da jim je potemtakem 

treba pomagati – z branjem knjig in pomivanjem posode! Pri tem mladi pesnici ni tuja rima in 

nekatera pesniška sredstva. Najbolj izstopa pesem Misel, v kateri se avtorica ne igra več s 

kužkom, ampak z besedami: »mislim, mislim in odmislim«. Z mislimi preganja vse slabo in 

prikliče radost. 

 

 

V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov: 

 

1. nagrada: ZARA REK ZEČEVIĆ, 7. E, za prozni tekst Scott in Dixi: Belo pero, ki vsebuje 

elemente kriminalke. Zasebni detektiv Scott Danvurks pomaga bruseljski policiji pri razrešitvi 

umora, pri katerem so glavni osumljenci sorodniki umorjenega. Avtoričino pisanje odlikuje 

jezik in napeta pripoved o lovu na zločinca, ki bralcu ostane neznanka vse do zaključka zgodbe. 

 

 

 

2. nagrada: TAMARA MARINČEK MARKOV, 7. C,  za prozni tekst Kje je šepavi konj?, 

ki se začne z radijsko novico o pobegu zapornika iz strogo zavarovanega zapora. Iskanje 

prevzame tajna agencija, ko se izkaže, da je iz galerije izginila slavna slika Šepavi konj. 

Pisateljica spretno menjava pripoved tretjeosebnega pripovedovalca z novinarskim žargonom 

radijske poročevalke Tanje Golob, vendar nekoliko preuranjeno poseže po razrešitvi 

zgodbenega zapleta. 

 

 

 

3. nagrada: JAKA LOGAR, 6. C, za prozni tekst Wimledoonovi: Primer listina, ki je kratka, 

mestoma napeta, zgodba o bogati družini, ki jo pretrese vrsta kriminalnih dejanj, povezanih z 

družinskimi člani. Krivcu prideta na sled predstavnika mlajše generacije Wimledoonovih, 

vendar je razrešitev problema za bralca prehitra in zato nekoliko nepremišljena. 

 

 

 



V tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov: 

 

1. nagrada: EVA VEZOČNIK, 8. E, za prozni tekst Ampak jaz še vedno ne razumem, 

zakaj, ki je prvoosebna pripoved o šrilanški družbi, njeni verski raznolikosti in trenjih, ki 

pretresajo budistično, muslimansko in katoliško skupnost. Že v prologu avtorica nakaže 

osrednjo temo – versko nestrpnost – ki pa jo s svojim prijateljevanjem vedno znova presežejo 

tri književne junakinje – Schantzi, Lejla in Kany, predstavnice treh različnih veroizpovedi. Ob 

čistem jeziku je v ospredju predvsem sporočilna vrednost besedila, ki kaže na avtoričino trdno 

etično držo – modrost in srčnost mladih pa sta pot v boljši svet! 

 

 

3. nagrada: BRUNO ŽIŽMUND, 9. D, za zbirko Pesmi srca, zbirko z bivanjsko tematiko in 

izrazito rimo. To so pesmi o ljubezni, minevanju, osamljenosti in nerazumljenosti, odraščanju, 

bogu, domovini in svobodi. Oblikovno avtor večinoma sledi štirivrstičnicam, v zbirki najdemo 

tudi pesemsko definicijo (Svoboda je to, da svoboden si, / da lahko poveš svoje mnenje; / večje 

ugodnosti v svetu ni; / s tem res polepšaš si življenje). V zbirki izstopa Pesem srca, v kateri 

lirski subjekt razmišlja o čutenju. 

 

 

 

 

 

 

Komisija čestita vsem nagrajencem! 

 

 

Komisija za podeljevanje literarnih Prešernovih priznanj: 
Metka Pukšič Mavsar, prof., vodja projekta  

Špela Bešter, prof., članica 

Katarina Hafner Blatnik, prof., članica 

Dunja Kaluža, prof., članica 

Polonca Košir, prof., članica 

 

 

 

  
 
 



 

 

 

 

 

Škofljica, 28. 1. 2020 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2020 – likovni prispevki 

 

Natečaja se je udeležilo 48 učencev s skupno 81 likovnimi izdelki. Komisija je izdelke 

ocenjevala po kriterijih, določenih v Pravilniku o šolskem Prešernovem natečaju. Nagrajeni 

učenci so: 

1. triada:  

 

1. nagrada: EVA TOMAŽIČ, 3. b, AVETOM3 

Učenka Eva je naredila domiselno sliko z barvnimi pasteli. Na njej je pristno izražena 

otroška likovna upodobitev različnih živali, ki so razporejene po celotnem formatu. Na 

sliki čutimo globino prostora, ki jo je ustvarila z nizanjem prostorskih planov in z 

nizanjem oblik s stopnjevanjem velikosti. To se najbolj opazi pri žuželki in travnati 

površini v spodnjem delu slike, ki nam delujeta najbližje. S poudarjanjem in 

zabrisovanjem barv je tehniko slikanja s pasteli dobro izkoristila.  

 

2. nagrada: NIKA NIKOLIČ, 3. m, 05022011 

Učenka Nika nam z risbo Prešernove rojstne hiše v Vrbi sporoča, da rada riše po 

opazovanju in preizkuša različne zmožnosti rabe tehnike svinčnika. Kmečko hišo je 

narisala na večji format in jo dobro umestila v prostor. Pri upodobitvi hiše in stopnic, 

opazimo poskuse risanja s perspektivo, ki nam ustvari globino prostora. Z različnimi 

intenzivnostmi linij svinčnika, poskusi senčenja in z risanjem podrobnosti je risbo 

naredila še bolj razgibano.  
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3. nagrada: PATRIK JANEZ REPAR, 3. a, NASMEŠKOTEK 

Učenec je z barvnimi svinčniki upodobil tropsko ptico, tukana. Velikost ptice nam 

pove, da je v ospredju, okoli nje pa je narisano njeno naravno okolje. Učenec je dobro 

preučil tukana in ga natančno narisal ter pobarval. Z različnimi pritiski in poudarki 

barvnih svinčnikov je risba dosledno narejena.  

 

 

Pohvala:  

AMELIJA POTIĆ, 3. m, ČEŠNJA 

 

 

2. triada: 

 

1. nagrado si delita: 

 BRIN ŽIVEC, 6. c, 1KULI3 

Komisijo sta prepričali dve risbi domiselno narisanih domišljijskih bitij, ki sta nastali s 

tehniko svinčnika. Učenec Brin je z različnimi trdotami grafitnih svinčnikov dosledno 

in prepričljivo upodobil vsak detajl bitij. Natančno narisane teksture, različne sivine, 

senčenje in zanimiva postavitev motiva v format dokazujejo, da učenec veliko vadi in 

uspešno napreduje. Za takšen rezultat je potrebno veliko notranje motivacije in 

potrpežljivosti.  

 MARCEL PAVEL REPAR, 5. a, UMETNOST.SI  

Učenec Marcel se je uspešno preizkusil s slikanjem na platno, kjer je upodobil motiv 

ptice z odsevom. Motiv je dosledno naslikan in dobro umeščen v likovni prostor. Na 

učenčevi sliki opazimo debelejše nanose barv, s katerimi je upodobil ptico, oblake in 

travnato površino. Z dodajanjem vode in mešanjem barv pa je prišel do nežnih, lazurnih 

(prosojnih) odtenkov, ki odlično upodobijo odsev v vodi. Slikarske tehnike omogočajo 

veliko različnih možnosti likovnega izražanja, zato Marcelu želimo še nadaljnjo 

likovno raziskovanje.  

 

 

 



3. nagrada: ANASTASIIA PETROVA, 6. m, MU36AII928 

Učenka nas je s sliko popeljala v čudovito ozvezdje s planetoma, ob kateri se počutimo 

zasanjano, umirjeno, prijetno. Na sliki opazimo, da je učenka preizkusila različne tehnike 

nanašanja barv na podlago. Tople in hladne barve v ozadju se z nežnimi prehodi lepo 

združijo. Prosojni nanosi barv nas spominjajo na akvarelno tehniko slikanja. Obenem pa so 

prisotni debelejši nanosi barve, ki dodatno poudarijo nočno nebo z zvezdami in planetoma.  

 

3. triada: 

 

1. nagrada: LANA HORVAT, 9. d, LANNABANNAA 

Učenka Lana je komisijo prepričala z večjo zbirko risb in enim tridimenzionalnim 

izdelkom, poslikano kitaro. Njene risbe so narejene v različnih tehnikah ter na različnih 

podlagah. Uporabila je bele barvice na črni podlagi ter svinčnik in barvice na svetli 

podlagi. Kitaro pa je poslikala z akrilnimi barvami. Učenka je odlično izkoristila 

tehnike in dosledno narisala vse motive (obraz, telo, konj, Yoda). Njeni izdelki so 

ekspresivni in spominjajo na študijske risbe, s katerimi vadi in preizkuša različne 

likovne tehnike. Tudi s poslikavo kitare je učenka dokazala, da je zelo motivirana in 

rada sprejema nove izzive, ki ji omogočajo razvijati svoj likovni izraz.  

 

2. nagrada: ALJAŽ ROŠER, 9. d, JUPITER358 

Drugo mesto komisija podeljuje učencu Aljažu za risbo z barvnimi svinčniki. Učenec 

je dosledno in z izjemno mero realizma upodobil krastačo s črvom in vso njeno okolico. 

Risba je premišljeno narejena, saj na njej opazimo veliko detajlov in podrobnosti, ki 

doprinesejo k celoti. Uporaba senc ter različno gostih in intenzivnih nanizanih linij 

izdelek naredijo še bolj prepričljiv.  

 

3. nagrada: ZARA REK ZEČEVIĆ, 7. e,  ZAJČEK 3 

Tretjo nagrado si zasluži učenka Zara s svojim domiselnim izdelkom z motivom deklice 

z igračo. Komisijo je najbolj prepričala izvirna uporaba mešane likovne tehnike. Večji 

del slike tvori dosledno narisana risba z barvnimi svinčniki, ki ji je učenka dodala nekaj 

kolaža in tako naredila sliko bolj zanimivo in razgibano.  

 

 



Komisija za podeljevanje likovnih Prešernovih priznanj: 

Damjana Urbar, vodja komisije 

Lucija Rupret, članica 

Mateja Adamič, članica 

Tanja Sazonov, članica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

 

 

 

 

Prešernova priznanja 2019/2020 – fotografski  prispevki 

Na fotografskem natečaju je sodelovalo sedem učencev druge triade in dvanajst učencev tretje 

triade. Komisija za podeljevanje fotografskih šolskih Prešernovih priznanj je soglasno sklenila, 

da zaradi veliko kvalitetnih fotografij v tretji triadi podeli dve nagradi za osvojeno tretje mesto 

in omenjenim učencem podeli naslednje nagrade: 

 

2. triada 

 

1. nagrada: TOJA BRUNER, 5. M, šifra: 1234 T.B. 
Prvouvrščena Toja je na šolskem Prešernovem natečaju sodelovala z dvema tematskima 

zbirkama: MORSKI SVET in NARAVA. Prepričala  nas je predvsem s tematsko zbirko sedmih 

fotografij, ki prikazujejo živahno, zelo barvito in pisano morsko dno. Gre za dinamične, 

pravilno osvetljene in ostre posnetke, na katerih prikazuje morskega konjička, različne ribe, 

meduze, vetrnice in korale, ki v človeku zaradi izredno živahnih in čistih barv vzbudijo posebna 

občutja. Glede na izraznost prikazanih motivov so Tojine fotografije tehnično popolne. 

 

2. nagrada: LUKA BRODNIK, 4. B, šifra: LB 2020 

Na šolskem fotografskem natečaju je Luka sodeloval s tematsko zbirko LB 2020. Fotografiral 

je  različne motive, ki predstavljajo poletje. Ustvaril je niz dobro ter pravilno osvetljenih, 

dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih kompozicijah. Njegove fotografije so 

zanimive, barvno usklajene in tehnično dovršene.  

 

 

http://tk2.storage.msn.com/x1pGg9EMswqL--xL31oBH5BcHzhV3ze8zlEN9qI_IS907kCbWRb1nomU2L4A6-Y8zb4EzFb2GgkexPjT9ji3NA-nVK6uwN70clpqLx7zWNev_5_3xHtNfkMdH0PFVy5m-i6s2z_8bilU3PwyM9_TRtLH6lYH0t4Sv-5


3. nagrada: SARA KNEZ, 6. D, šifra: LILIJA 

Sara je na fotografskem natečaju sodelovala z dvema tematskima zbirkama. Prvo zbirko je 

poimenovala: PARIZ in ŠPANIJA, drugo zbirko: UTRINKI BIOPARKA ZOO V ŠPANIJI. V 

prvi zbirki fotografij se je avtorica ukvarjala z arhitekturnimi elementi, ki jih je našla v Parizu 

in španski Valencii. Fotografirala je Eifflov stolp, znamenite cerkve, kipe in ostale znamenitosti 

obeh mest. V drugi zbirki je nanizala deset fotografij iz živalskega vrta v Valencii, ki 

prikazujejo zelo zanimiv in raznolik živalski svet. Posebno zanimiva je fotografija delfina, ki 

ga je ujela v trenutku, ko je skočil iz vode. Sara je v obeh zbirkah ustvarila  dobre ter pravilno 

osvetljene, dinamične in ostre posnetke v ustreznih kompozicijah. 

 

3. triada: 

1. nagrada: ILONA KORTHOUWER, 9. B, šifra: 77755 

Na šolskem fotografskem natečaju je Ilona sodelovala z dvema tematskima zbirkama: DROP 

SYMPHONY in WITH THE NATURE. V prvi tematski zbirki je sestavila niz sedmih fotografij 

z motivi rastlin. Rastline imajo zanimive liste, po katerih polzijo kapljice vode. Vse  fotografije 

prve tematske zbirke imajo skupno točko v tem, da so ujete v trenutku, ki ga je ustvarila narava. 

V drugi tematski zbirki se avtorica ukvarja z motivi narave in živali. Fotografirala je različne 

rastline, rože, cvetoče grmovnice, galebe v letu in dodala dve zanimivi fotografiji sončnega 

zahoda z izrazito intenzivnimi toplimi in žarečimi barvami, ki v gledalcu porajajo vzdušje 

»odprtega prostora«. Vse njene slike so barvno usklajene, s primerno ostrino je Ilona dosegla 

čistost kadra, predvsem pa jih je ujela v pravem trenutku. 

 

2. nagrada: ELA ŽAGAR, 9. B, šifra: 842125 

Drugouvrščena Ela ja na Prešernovem šolskem fotografskem natečaju sodelovala s tematsko 

zbirko, ki jo je poimenovala: GREEN FOCUS. Vanjo je strnila osem fotografij. Fotografirala 

je travnik z rožami in na cvetovih rožah v pravem trenutku ujela čebelo, metulje in različne 

žuželke. Ustvarila je zbirko, kjer ne gre za eno samo posamezno fotografijo, temveč za niz 

izvirnih, pravilno osvetljenih, dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v prijetnih kompozicijah. 

Njene fotografije so zelo  zanimive zaradi izredno živahnih in čistih barv. 

 



3. nagrada: ZALA ZUPANČIČ, 9. D, šifra: Z510Z 

Tretjeuvrščena Zala je na šolskem fotografskem natečaju sodelovala z dvema tematskima 

zbirkama: POLETNA POTOVANJA ter ŽIVALI in CVETLICE. V prvi tematski zbirki je 

nanizala deset fotografij, ki predstavljajo poletje z živahno, zelo barvito in pisano morsko obalo. 

V drugi zbirki je zbrala pet fotografij, ki prikazujejo rože, pisane metulje, čebele in črnega 

mačka, ki teče po travniku. V obeh zbirkah je ustvarila niz dobro ter pravilno osvetljenih, 

dinamičnih in ostrih posnetkov, ujetih v ustreznih kompozicijah. 

 

3. nagrada: INES NOVAK HARTNER, 7. C, šifra: 937/7.c 

Ines je na šolskem Prešernovem fotografskem natečaju sodelovala z dvajsetimi fotografijami, 

ki jih je razvrstila v štiri letne čase: Jesen – bogastvo narave, Poletje – pestrost barv, Pomlad – 

prebujanje iz zimskega spanja, Zima – ledeno kraljestvo. Njene fotografije letnih časov so zelo 

izvirne, zanimive, primerno in barvno usklajene. Izbrala je motive, ki jih je ustrezno osvetlila 

in dosegla čisto kompozicijo. 

 

Komisijo za šolska Prešernova priznanja 2019/2020  za področje fotografije so sestavljali: 

Lili Ana Jaklič, prof., vodja 

Nataša Cingerle, prof., članica 

Andrej Kosednar, prof., član 

Marjan Bakan, prof., član 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                         Škofljica, 22. januar 2020  

 

Poročilo o natečaju za šolska Prešernova priznanja 2020 – glasbeno področje 

 

Na natečaj šolska Prešernova priznanja so se za glasbeno področje prijavili 4 učenci: 

 

2. triada: 

 

Prvo nagrado si delita dva učenca, in sicer: 
 

1. nagrada: IZAK ORAŽEM, 5. L  

 

Na natečaj je učenec prijavil skladbo s tematskim naslovom ZIMSKO VESELJE.  Skladba 

je napisana za klavir in oddana v pisni obliki. 

 

Izakova skladba je oblikovana trodelno s poetičnim in melodičnim uvodnim delom, 

ritmično razgibanim in zvočno dramatičnim srednjim delom ter ponovitvijo prvega dela, ki 

poskrbi za umiritev skladbe. V skladbi melodično linijo slišimo v zgornji liniji, spodnja pa 

ji doda harmonsko in tudi ritmično podlago. Melodična linija lepo ponazori tematski naslov 

skladbe. Izak je pri ustvarjanju izkazal dober občutek za melodijo, kar nekaj glasbenega 

znanja in ustvarjalnosti, za kar mu komisija izreka vse pohvale, ter mu želi še veliko 

glasbenih podvigov. 

 

in 
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1. nagrada: LUKA JERMAN, 6. C   

Na natečaj je učenec prijavil skladbo s tematskim naslovom SCARY FUSION.  Skladba je 

napisana za klavir in oddana v pisni obliki ter v tonskem posnetku. 

 

Skladba je v osnovi oblikovana trodelno s krajšim uvodom, v katerem nam Luka predstavi 

melodijo, ki lepo ponazarja tudi naslov skladbe. Ritmično razgibanost skladbe poudari 

nasprotje med zgornjo linijo, ki je delno akordična, ter razdobljeno spremljavo v spodnji 

liniji. K ilustraciji naslova zelo lepo pripomore tudi izbrana tonaliteta. Luka je pri 

ustvarjanju izkazal odličen občutek za melodijo, kar nekaj glasbenega znanja in 

ustvarjalnosti, za kar mu komisija izreka vse pohvale, ter mu želi še veliko glasbenih 

podvigov. 

 

 

3. triada:  

 

1. nagrada: BRUNO ŽIŽMUND, 9. D  
Učenec je na natečaj prijavil skladbo s tematskim naslovom MUHA. Skladba je napisana 

za pihalni orkester z dodanimi tolkali, oddana pa je v pisni obliki ter kot računalniški 

posnetek. 

 

Bruno je pri ustvarjanju skladbe uporabil več melodij, ki jih je združil v homogeno celoto. 

Skladba je tudi ritmično razgibana, hitrejši tempo pa dobro poudari tematski naslov. Po 

kratkem uvodu slišimo najprej prvo melodijo v klarinetu, ki jo nato povzame druga melodija 

v saksofonu. Sledi prehod v kratkem triu, ki preide v novo melodijo, tokrat v flavti. Bruno 

skladbo zaključi z melodično in ritmično bogatim finalom, ki je komisijo še posebej 

navdušil. Tako melodično kot ritmično je skladba izredno bogata in raznolika, s 

prepletanjem različnih zvočnih podob, ki jih nudi orkester, pa bi zagotovo odlično 

zazvenela. Bruno je pri ustvarjanju pokazal izredno široko paleto poznavanja inštrumentov, 

njihovih uglasitev ter melodičnih in ritmičnih zmožnosti. Skladba je oblikovana 

kompleksno in z veliko mero občutka tako za ritem kot tudi melodijo in samo želimo si, da 

bi nekoč zaživela v pravi inštrumentalni izvedbi. Brunu iskreno čestitamo in mu želimo še 

mnogo glasbenih dogodivščin. 

 

 



2. nagrada: AJDA GUTNIK, 7. C  

Učenka je na natečaj prijavila skladbo Variacije na temo Mazas etude. Skladba je 

napisana za violino in oddana v pisni obliki ter kot zvočni posnetek. 

 

Ajda nas v skladbo popelje z uvodom v A B A zgradbi, iz katerega nato izpelje kratko 

predstavitev melodične teme. Ob spremembi tonalitete nato slišimo celotno temo, ki ji 

sledijo štiri variacije. Pri oblikovanju variacij učenka lepo in zanimivo uporabi različna 

notna trajanja, se poigrava s tempi in različnimi načini igranja, saj je ena od variacij zapisana 

tudi v pizzicatu. Zadnja variacija nas z umiritvijo lepo popelje v zaključek skladbe, v 

katerem Ajda uporabi uvodno melodijo, ki jo zaključi s codo. Ajda je, kot običajno, izkazala 

izreden občutek za melodično povezovanje in nadgradnjo, iz njene skladbe veje tako 

dramatičnost kot veliko igrivosti. Pri sami izvedbi lahko slišimo tudi, kako neizmerno 

obvlada svoj inštrument. Ajdi iskreno čestitamo in ji želimo še veliko glasbenih podvigov. 

 

 

 

Komisija  vsem trem učencem izreka iskrene čestitke. 
 

Komisija za podeljevanje glasbenih Prešernovih priznanj : 
Mateja Novak, glasbena pedagoginja in zborovodkinja  

Martina Kovačič, prof. razrednega pouka  

Karmen Mihelič Čampa, prof. razrednega pouka 

Helena Tomšič, prof. geografije in sociologije 

 

 

 

 


