
 

POVEZOVALKA ODDAJE:                                                                                                                                                        

Tjaša Belak, 9. a 

PREDPROGRAM:                                                                                                                                                                           

Zara H. Fink, 7. b                                             

(predstavnica Republike Slovenije)                                                                                                     

Nico Podlesek, 7. b                                                           

(predstavnik Nemčije)                                                                                                                   

Matevž Krašek, 7. b                                            

(predstavnik Združenega  kraljestva) 

GOSTJE ODDAJE:                                                                                                                                                           

UČITELJICA: Branka Černezel, učiteljica                                                                                                    

VALENTIN VODNIK: Tim Teršek, 9. a                                                                                                                                              

A. T. LINHAT: Matevž Krašek, 7. b                                                                                                                                      

MICKA: Nina Gomilšek, 7. b                                                                                                                                                   

MLADA LITERARNA USTVARJALKA:                                      

Nika Rajšter, 9. b 

GLASBA:                                                                                                                                                                               

IZBOR: Blanka Skočir, učiteljica                                                                                                                         

PREDVAJANJE: Vid Skamen, 7. b 

SCENARIJ:                                                                                                                                                                                 

Blanka Skočir, učiteljica 

SCENA:                                                                                                                                                                                               

Lijana Klančnik, učiteljica                                                                                                                                                 

Blanka Skočir in Milena Smisl (učiteljici)                         

Učenci 9. a  in 9. b 

KOSTUMI:                                                                                                                                                                                                    

SLG CELJE                                                                                                                                                                                           

KUD GRIFON ŠEMPETER 

RAZSTAVA KNJIŽNIČNEGA GRADI-

VA¸V ŠOLSKI KNJIŽNICI:                                                                                                                          

Lucija Hajnšek, knjižničarka   

FOTOGRAFIJA: Blanka Skočir, učiteljica  

SNEMANJE: Dejan Petrovič, učitelj 

TV ODDAJA- SLOVENŠČINA SKOZI ČAS 

  KANAL OŠ FRANA ROŠA CELJE 

  torek; 21. 12. 2014 

O S N O VN A  ŠO L A  F R AN A  R OŠ A  C E L J E  

 

 

OB POČASTITVI  DRŽAVNEGA PRAZNIKA- 

DNEVA REFORMACIJE 



                                 

Oddaji je dalo poseben pečat 

glasbeno ozadje, ki nas je 

spremljalo od otvoritve pro-

grama do njegovega zaključka. 

Od ene k drugi točki nas je 

skozi  časovno popotovanje 

slovenskega jezika od njegovih 

začetkov do danes popeljala  

devetošolka Tjaša Belak.  

Začeli smo z Zdravljico, ki nas 

je nagovorila k predstavitvi 

lepot Slovenije. Ker pa je naša 

domovina del Evropske unije, 

sta sedmošolca v nemščini in 

angleščini predstavila Nemčijo 

in Združeno kraljestvo. Čas 

reformacije je slikovito prika-

zala prva gostja oddaje Sloven-

ščina skozi čas, ga. Branka 

Černezel, ki  je s svojim prep-

ričljivim nastopom  učence 

vzpodbudila  k ljubezni do 

jezika in domovine. Kasneje se 

nam je pridružil Valentin Vod-

nik, avtor prve slovenske slov-

nice v slovenskem jeziku, v 

svoji meniški opravi. Po krat-

kem klepetu z voditeljico je 

deklamiral pesem Moj spome-

nik, nato pa se je poslovil z 

naročilom, naj lepo pozdravi-

mo A. T. Linharta, prav tako 

povabljenega v oddajo. Komaj 

je odnesel pete, je na oder pri-

jokala Micka, ki jo je ogoljufal 

nespodobni Tulpenheim, za 

njo pa njen oče Jaka, ki je zdaj 

ogorčen zdaj otožen opazoval 

obupano hčer. Ko ju je iz 

zamaknjenosti v igro predra-

mila voditeljica, je Micka hitro 

pozabila na svoje solze, Jaka  

                                                              

pa je z veseljem povedal, da je 

nihče drug kot A.T.Linhart. 

Ker ni bilo časa, da bi z ženo 

odigrala še kakšen prizor iz 

prve slovenske komedije 

Županova Micka- imela sta 

namreč premiero v SLG - je 

Linhart predstavil svoj dram-

ski prvenec, nato pa sta odbr-

zela v gledališče. Četrti gost 

France Prešeren se je zahvalil 

za vabilo v oddajo, a zaradi 

pravniških obveznosti v Kran-

ju ni mogel priti, poslal pa 

nam je uglasbeno pesem O, 

Vrba, ki jo je zapel Vlado Kres-

lin na diaprojekciji. Z vrhun-

skim pesniškim delom v najza-

htevnejših verznih oblikah  je 

naš največji slovenski pesnik 

dokazal, da je slovenščina 

bogata in se lahko kosa z vse-

mi drugimi večjimi evropskimi 

jeziki.  Naša zadnja gostja je 

bila učenka naše šole, deveto-

šolka Nika Rajšter, ki je dekla-

mirala svojo izvirno poezijo –

čuteče in predano- da smo lah-

ko slišali, kako slovenski jezik 

tudi poje. 

Tako se je sklenil venček vseh 

nastopajočih, ki so od Brižin-

skih spomenikov do sodobne 

poezije mlade pesnice slikali 

lepote slovenščine skozi čas in 

poudarili, da slovenski jezik 

vstane ali pa pade s Slovenci- z 

njihovim odnosom do mater-

nega jezika. 

Nika Rajšter , 9. a  in  Blanka Skočir, 

mentorica 
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