PEVCI MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA OŠ ŠKOFLJICA NA GOSTOVANJU V
SRBIJI
Na predlog ravnatelja OŠ Branko Radičević iz kraja Boljevci, ki leži v občini Surčin, najmlajši občini v
Beogradu, glavnem mestu Srbije, je naša šola z omenjeno šolo podpisala sporazum o sodelovanju na
pedagoškem, kulturnem, športnem in splošno družbenem področju. Tako je MPZ OŠ Škofljica od 16.
do 18. novembra 2017 obiskal vrstnike iz Srbije in skupaj z njimi pripravil javni koncert.
POTEK DOGAJANJA
V četrtek, 16. novembra 2017, so se naši pevci ob 8. uri polni pričakovanj odpravili na dolgo pot v Srbijo.
Na cilj so prispeli okoli 16. ure. Gostitelji so jim pripravili prisrčen sprejem v šoli, vendar je po krajšem
spoznavanju takoj sledila skupna vaja obeh zborov. Po vaji so namenili še nekaj časa spoznavanju z
vrstniki, ki so bili zelo prijazni. Zvečer so se nastanili v hotelu S CLUB. V petek so si ogledali, kako poteka
pouk na OŠ Branko Radičević Boljevci. Tako so naši učenci sodelovali pri pouku angleščine, fizike,
likovne umetnosti in športa. Izkušnja je bila zelo zanimiva. Drugače pa so naši učenci hitro spoznali, da
je naša šola veliko bolje opremljena kot njihova. V šoli so imeli tudi kosilo, ki pa je bilo pripeljano od
drugod, saj v šoli ne pripravljajo kosil za učence. Kasneje so si ogledali nekaj občinskih znamenitosti,
najbolj jih je navdušil pravoslavni samostan Fenek. Ob 18. uri so izvedli skupni koncert pevskih zborov.
Moramo se pohvaliti, da so naše pevke in pevci pod vodstvom zborovodkinje Mateje Novak in ob
klavirski spremljavi Urške Jarc naredili izvrsten vtis. Nato je sledilo druženje z vrstniki ter srečanje s
predstavniki občine. Sobota je bila bolj sproščena, saj je bila turistično obarvana. Pod ravnateljevim
vodstvom so si ogledali največje znamenitosti Beograda: Kalemegdan, kjer so obiskali tudi
Meštrovičevega junaka. Posebej so bili pozorni na sotočje Donave ter Save, ki jo Prešeren omenja v
svoji pesmi Povodni mož. Veliko znamenitosti so sicer videli tudi iz avtobusa, a nekatere je prevzel
hram sv. Save, druge stadion Marakana, tretje pa sprehod po glavni mestni ulici. Ob 15. uri so se
odpravili iz Beograda. Na Škofljico so prispeli v poznih večernih urah. V Srbiji je denarna valuta dinar,
zato so morali učenci denar zamenjati, a niso imeli prav veliko stroškov. Za nočitev z zajtrkom so učenci
prispevali 20 €, medtem ko sta za hrano poskrbeli šoli, preostali strošek bivanja in avtobusni prevoz pa
so pokrili s pomočjo donatorjev, šole ter s sredstvi županovega sklada, za kar so še posebej hvaležni
županu Ivanu Jordanu.
UDELEŽENCI
Programa se je udeležilo 40 učencev ter učenk ob spremstvu Romana Brunška, Mateje Novak, Helene
Tomšič, Valentine Tolar, Urške Jarc ter Karmen Mihelič Čampa. Pridružili so se tudi bivši učenci naše
šole. Prav tako pa sta se obiska udeležila Ivana Jordan, župan Občine Škofljica, ter Gabrijela Golob iz
občinske uprave, ki sta se na uradnem sestanku srečala z županom Občine Surčin in člani občinske
uprave.
PEVSKI PROGRAM
Na začetku večernega koncerta je sledil pozdrav direktorja srbske šole Petra Mušterića, nato pa
pozdrav učenk v obeh jezikih. Najprej so naši pevci zapeli pesmi Ko se smeješ ter Ljubezen. Potem je
sledila recitacija pesmi Zdravljica, ki jo je izvajal Jakob Adamič Šeme. Sledila je recitacija pesmi Sreča
v izvedbi Gaje Klun. Nato so zapeli še pesmi Tam, kjer teče bistra Zila ter Svet prelep je. Kasneje je
sledil pozdrav obeh županov ter recitacija pesmi Prijatelj v izvedbi Anje Brunšek. Nato so zapeli še
pesmi Zemlja pleše, Glasba-jezik sveta ter Imagine Johna Lennona. Na koncu je sledila zahvala
ravnatelja Romana Brunška ter dve skupni pesmi združenih zborov - slovenska in srbska.
VTISI UDELEŽENCEV

Kako je bilo na gostovanju v Srbiji?
>> Bila je zelo lepa izkušnja, ki bo verjetno težko ponovljiva.<<
>> Zanimivo, saj vidiš drugačne stvari, spoznaš nove ljudi in njihovo skromnost.<<
>>Zelo zanimivo, ker rada potujem, rada spoznavam nove kraje in ljudi. Bila sem zelo vesela, ko sem
videla, kako dobro imamo opremljeno šolo.<<
>>Bilo je zelo dobro, šola je bila zelo lepa, vozili smo se tudi s konji, hiške, v katerih smo spali, so bile
lepe lesene in zelo urejene <<
>>Zelo dobro. Bilo je zabavno, ko smo imeli izpad elektrike, hiške so bile lepe.<<

Kakšna je bila šola v primerjavi z našo?
>>Šola je bila starejša, slabše opremljena, manjša, vse je bilo bolj skromno, učenci nimajo
organizirane prehrane, nimajo garderobnih omaric. Učilnice načeloma niso opremljene z računalniki,
tako kot pri nas. Sicer pa so nas učitelji in učenci zelo toplo in prisrčno sprejeli.<<
>>Imajo malo učnih pripomočkov, učenci so sproščeni, veseli in zadovoljni. Niso bili v copatih, nimajo
omaric.<<
>>Jedilnica je majhna, brez stolov, učenci stojijo, kadar jedo. Učilnice so brez projektorjev, šola je
brez zvonca.<<
>>Imajo slabšo disciplino ter posledično slabše znanje.<<
>>Nimajo jedilnice, zato si morajo hrano kupiti sami, šola je majhna, imajo tudi podružnico, v razredu
je po 25 učencev.<<
Ali je vse potekalo po načrtih?
>>Veliko stvari smo morali postoriti sami, saj tam vse poteka bolj spontano.<<
>>Kar sproti so naredili program za koncert - na licu mesta.<<

Sovrstniki iz Srbije bodo v mesecu maju prišli k nam. Njihovega obiska se že zelo veselimo.

Naja Pečar, Lara Ester Jamnik in Kaja Žetko, 8. e

