JEZIKOVNI VEČER NA OŠ ŠKOFLJICA
Jezik je nekaj, kar nas vse deli, hkrati pa tudi povezuje. Predstavlja narod, državo in
vsakega človeka. Pomembnosti različnih jezikov se zavedajo tudi učenci Osnovne šole
Škofljica, ki so s pomočjo mentorjev in mentoric 20. septembra pripravili jezikovni
večer, na katerem so peli in govorili angleško, nemško, italijansko, francosko, špansko,
rusko in celo makedonsko, poleg tega so tudi plesali in igrali na inštrumente.
Učenci so nas na začetku pozdravili v različnih jezikih. Nato pa smo slišali kar 19 izredno
zanimivih točk, ki so jih pripravili učenci OŠ Škofljica ob pomoči mentorjev in mentoric.
Začelo se je z italijansko otroško pesmijo Se sei felice e tu lo sai, ki so jo zapeli učenci 2.c
razreda. Za tem so sledile angleške točke. Kot prva se je predstavila učenka Alja Globokar, ki
je zapela pesem Teddy bear, Teddy bear. Za njo so na prišli oder učenci 3. m razreda s
pesmimi Make a circle in One little finger. Ob pesmih so nastop popestrili tudi s plesom. S
pesmijo Hello to all children of the world pa so učenci 6. razredov v različnih jezikih
pozdravili prav vse otroke tega sveta. Sledila je recitacija Manje in Eve Vezočnik, in sicer
pesmi Somewhere Over the Rainbow. Zadnja izmed angleških točk je bila deklamacija pesmi
Simon and Garfunkel: The sound of silence Kaje Alje in Lije Simpson. Prireditev se je
nadaljevala s točko v nizozemskem jeziku. Učenka Evelyn Korthouwer je zapela pesem z
naslovom Twe emmerttyes water hallen. Nato so se nam predstavili učenci izbirnega
predmeta nemščina; najprej so se učenci od 4. do 6. razreda predstavili s pesmijo Der Gorilla
mit der Sonnenbrille; pri drugi pa so učenke 8. b in 8. d razreda zapele in zaplesale na pesem
Ich sterb für dich, skladateljice Vanesse Mai. Nato smo se preselili na vzhod, v Rusijo.
Učenki Maria Drachuk in Nadija Suhačova sta predstavili pesem Lukomorje. Kot naslednja
je nastopila Eda Bekjiroska s pesmijo v makedonščini, Makedonsko devojče. S posnetkom iz
Finske so nas tamkajšnji učenci naučili nekaj preprostih pozdravov v njihovem jeziku, nato
pa so nam preko videoposnetka učenci iz pobratene šole Branko Radičević v Srbiji pokazali
nekaj njihove folklorne kulture. Sledila je francoska točka s pesmijo Douce France, ki so jo
zapeli učenci 9. razredov. V španščini nam je Kersty Indhira Gostiša zapela vsem nam znano
pesem Despacito. Počasi smo se bližali tudi koncu prireditve. Nastopili so še učenci od 2. do
5. razreda z angleško-nemško točko. Zapeli so pesem Head and shoulders. Sledil je še plesnoglasbeni zaključek. Brina Zadravec in Manja Vezočnik sta zaplesali na pesem Someone in the
crowd iz večkrat nagrajenega muzikala La La Land. Sledil je trio učencev Erika Grudna
(harmonika), Jaše Krevha (violončelo) in Petre Uršič (kahon). Zaigrali so pesem Après toi,
zmagovalno evrovizijsko pesem Vicky Leandros. Kot zadnja pa se nam je z violino
predstavila Ajda Gutnik, ki je zaigrala Straussovo skladbo Radetzky March. Kot dunajske
filharmonike so ob koncu nastopa spremljali gostje novoletnega koncerta. Na koncu so se
učenci v različnih jezikih tudi poslovili. Po končani prireditvi je sledila pogostitev s tipičnimi
jedmi nekaterih držav. S to prireditvijo so se nam odprle oči, kako širen in pisan je naš svet.
Erik Gruden in Jaša Krevh, 9.d

