
 

KULTURNO UDEJSTVOVANJE NAŠIH UČENCEV V OBČINI 

 

V ponedeljek, 5.2. 2018, je ZKD Občine Kidričevo  ob 16.30 pred dvorcem Sternthal v Kidričevem 

pripravila dogodek, s katerim smo počastili slovenski kulturni praznik in s tem program obogatili 

tako, da  so se predstavili mladi in starejši bralci slovenske poezije. 

Tudi nekateri učenci naše šole so predstavili svoje pesmi in recitirali pesmi slovenskih literarnih 

ustvarjalcev. 

Po branju poezije je v slavnostni dvorani dvorca sledilo odprtje razstave fotografij. Ker je avtor 

fotografij Stojan Kerbler častni član društva DPD Svoboda Kidričevo, mu je društvo ob 

sedemdesetletnici obstoja pripravilo slavnostno odprtje razstave z naslovom Kmečka opravila.  

 

Sodelovali so naslednji učenci naše šole: 

Tija Tamše, Neja Vogrinc, Neja Majcenovič, Mia Domajnko, Hana Kolednik, Tia Jančič, Laura 

Lupinšek, Jana Kokol, Monika Plajnšek, Tjaša Vindiš in Simon Žnider (harmonika). 

 

 

DVE IZMED PREBRANIH PESMI NAŠIH UČENK 

 

MOJE ŽIVLJENJE 

 

Življenja ljudi 

med seboj zelo različna so si. 

Nekateri trpijo, 

nekateri pa se samo smejijo. 

 

Moje življenje ni zmeraj kot pravljica, 

moje življenje ni zmeraj kot mavrica. 

Pridejo tisti slabi trenutki, 

trenutki žalosti in skrbi, 

ko najraje samo v odejo zavila se bi. 

 

Drugače je življenje moje 

polno veselja in dobrih ljudi, 

ki zmeraj ob strani so mi. 

 

Moje življenje je polno vprašajev, 

na katere si sama ne znam odgovoriti. 

V njem je tudi polno zmajev, 

ki hočejo mi samozavest izbiti. 

 

Vendar na to se ne oziram 

in mi to ne povzroča skrbi. 

In vase se ne zapiram, 

saj povem,  kar mislim si. 

 

Življenje je kot droben cvet, 

ki raste in cveti. 

zato moraš  lepo preživeti, 

saj na koncu oveni. 

 

TJAŠA VINDIŠ, 9. B 

 

SODOBNOST 

 

V sodobnem času 

ni vse lepo, 

a potrudimo se da bo vredno 

živeti in na svetu goreti. 

 

Sodoben svet 

ni vedno v barve ujet, 

a verjamem da bo lep, 

če skupaj bomo svet. 

 

Sodobnost, o njej se veliko govori, 

a kaj ko zaradi nje nekateri so žalostni. 

Dobrot v boljšem svetu ne znamo ceniti, 

saj nekateri lepega ne znajo čutiti. 

 

Ljudje, skupaj bodimo svet, 

in tako bomo srečen planet! 

 

JANA KOKOL, 9. B 

 

Koordinatorica: Metka Gumilar 


