
Nacionalni natečaj EVROPA V ŠOLI 2017/18 

Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost 

 

Učenci od I. do III. triade naše šole so sodelovali na nacionalnem natečaju Evropa v 

šoli 2017/18, z naslovom Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost. 

Nastali so dva kratka filma, šest likovnih in pet literarnih del pod mentorstvom Maje 

Skakić, Maje Obrenović Ovčar, Dejana Petroviča in Petre Steiner. 

Med regijskimi nagrajenci je film Zgodovinski potep po Celju, ki sta ga posneli 

učenki 7. a Lamija Berisalić in Eva Bohnec pod mentorstvom Maje Skakić. Ogledate 

si ga lahko na tej povezavi (https://youtu.be/_5P-2lmg0N8). 

Nagrajeni likovni deli sta delo Aline Volmajer - Ko bo računalnik zamenjal šolsko 

torbo in Tonke Jurak - Ko bo medvedke zamenjal računalnik, obe iz 2. b, pod 

mentorstvom Petre Steiner. 

 

Alina Volmajer: Ko bo računalnik zamenjal šolsko torbo 

https://youtu.be/_5P-2lmg0N8


 

Tonka Jurak - Ko bo medvedke zamenjal računalnik 

 

Nagrajeni literarni deli sta pesmi Maje Špegelj – Kjer preteklost sreča prihodnost, 

učenke 8. b, pod mentorstvom Maje Skakić, in Julije Adamič – Sanje o preteklosti, 

učenke 6. a, pod mentorstvom Petre Steiner. 

 

KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST 

 

Kjer preteklost sreča prihodnost, 

se srečajo različni ljudje, 

ljudje, za katere še nihče ne ve. 

 

Preteklost pa niso samo ljudje, 

so tudi slike, knjige in druge zapuščine, 

ponekod na hribovjih pa mogočne  

so graščine. 



Tako tudi v Celju Stari grad stoji, 

z njega pa se Barbara in Herman Celjski  

nam smeji. 
 

Kar je bilo, je že minilo, 

kar pa še bo, tega še ni,  

kaj pa je zdaj, v sedanjosti? 

 

Zdaj so le spomini, 

spomini na tiste dni, 

na dni, ko po celjski so graščini, 

hodili še vitezi. 

 

Takrat bilo je vse drugače, 

drugače kot sedaj , 

lahko si le domišljaš, 

 z domišljijo se igraj. 

 

Zapri oči in predstavljaj si,  

kako preteklost, sedanjost ali prihodnost 

mimo tebe leti,  

leti, in nekje v času se izgubi. 

 

Maja Špegelj, 8. b 

 

 

 

 



SANJE O PRETEKLOSTI 

 

Se spomnite časov, ko smo imeli konjička? 

No, zdaj imamo rumenega fička. 

Kje so tisti stari časi, 

kot majhni otroci smo se igrali na vasi? 

Zdaj pa le ležim na ogromni terasi... 

 

Prej je prej, zdaj je zdaj, potem je potem, 

problem je, ker ne vem, kam naj grem. 

 

O, če bi obstajal napoj, 

ki dal bi mi časovni stroj, 

ne vem, kaj bi izbrala, 

morda bi kar mižala. 

 

In prišla bi v čas, ko so Celjski grofje carji Celja bili, 

vladali tudi širše in imeli, kar srce poželi. 

Friderik, Herman, Ulrik in vsi drugi, 

ki so imeli vsak po dve slugi. 

 

Sem na Grmadi, a kaj hitro odletim, 

pod milim nebom gorečo čarovnico vidim, 

celo Celje videlo je njeno smrt, 

a ljudje so se obrnili in opravljali svojo obrt. 

 

Ker radovednost moja nima meje, 

v Sv. Danijela zavijem, če kdo tam ovčice šteje. 

In hitro odletim na Glavni trg, kjer otroci se igrajo, 

joj, koliko jih je in kaj vse znajo! 

 

 



Keleia in Celeia res sta osupljivi, 

Kelti in Rimljani pa več kot zanimivi! 

Prvi so kamen in bron radi imeli, 

drugi pa Celje v obzidje zajeli. 

 

Preden domov se odpravim 

v zeleni park še zavijem, 

si pljuča napolnim in svež zrak zaužijem! 

 

Vzamem iPhone, ko se vrnem domov, 

in se še enkrat podam na lov - 

za sanjami, saj jih res moram zapisati, 

nato na Facebook objaviti 

in čakati, čakati, čakati... 

všeček, dva, tri - 

joj, pa saj ves planet mi že sledi! 

 

Preteklost, sedanjost, prihodnost - 

očitno nas vse zanima, 

če je le po celjsko igriva moja rima. 

 

Julija Adamič, 6. a 

 

Vsem sodelujočim iskreno čestitamo. Hkrati pa držimo pesti za regijske nagrajenke, 

ki bodo morebiti izbrane na državnem izboru. 

 

Petra Steiner, koordinatorica dejavnosti 


