
Moja SLOVENIJA

(Feri Lainšček)
Nad morjem dviga se pogled z gora,

med griči spušča se do ravnega,

z občutkom lepega gre do srca …

.... Moja Slovenija, pozdravljena!

Moja Slovenija, pozdravljena!

prireditev

vseh frankfurtskih oddelkov 

dopolnilnega pouka slovenščine 

v pristojnosti MIZŠ Republike Slovenije 

in učencev Evropske šole v Frankfurtu

s kvizom o poznavanju 

Slovenije in programom

v počastitev 25. 

dneva državnosti 

Slovenije,

v soboto, 4. junija 

2016,

ob 14. uri.

... Slovenec biti ni nič drugega

kakor slovensko misliti,

slovensko peti in govoriti ...
(T. Kuntner)



Se sprašujete, zakaj načrt Ž? Zgodilo se je, česar nismo niti pričakovali niti 

želeli. Dvorana za našo prireditev je v Matildini ulici, kjer prav na ta dan od 

zgodnjega jutra do 16. ure ni bilo elektrike! To je bila prva slaba novica na dan 

naše prireditve, naslednja je bilo sms-sporočilo, da je drugi povezovalec 

programa Jakob zbolel … Ampak – kot priča fotografija – učencev iz  

Mannheima in Frankfurta, povezovalke Lare in voditeljev Darka in Pavleta to 

ni motilo ... Lari je pri napovedovanju pomagal mlajši brat Aljaž, suvereno sta 

pozdravila goste, gosta sta pozdravila gledalce in prvi del prireditve se je 

lahko začel …



Računalnik soavtorja in 

tokratnega voditelja kviza mag. 

Darka Hederiha je k sreči deloval 

na baterijo, namesto oči so 

učenci še bolj napeli ušesa, 

namesto lučke, ki jo tekmovalci 

sicer prižgejo v znak, da vedo 

odgovor, so tokrat zgrabili za 

žogico in v dvorani se je namesto 

elektrike iskrilo od znanja 

udeležencev kviza ...

Pred vami sta skupini, ki sta se 

pomerili v polfinalu kviza o ... 

ŽIVALIH, saj je Darko moje 

besede o načrtu Ž vzel 

dobesedno .... Ne ne, ni bilo čisto 

tako!☺ Šlo je za vprašanja o 

živalstvu in rastlinstvu Slovenije, 

kar je bilo mogoče najbolje od 

vseh različic kviza izpeljati brez 

vizualne podpore.







Učenci so zbrano poslušali in odlično odgovarjali, rezultat je bil dolgo 

neodločen. 

Učiteljici sva v ozadju podpirali druga drugo in svoje učence s stiskanjem 

pesti, pripravljen sva imeli tudi rezervni računalnik, če bi se baterija 

Darkovega prehitro izpraznila. A ni bilo potrebno! Če verjamete ali ne, Darko 

(ki je moral z opisi in še s čim nadomestiti projekcije) in računalnik sta 

vzdržala do konca finalnega „dvoboja“ ...



Nasprotni skupini poslušata in gledata vprašanje iz niza KDO BO PRVI. Torej, kdo 

prej ve odgovor in prvi prižge rdečo lučko …. Pardon! Tokrat, kdor  prvi zgrabi za 

žogico!

Zmagovalci  našega frankfurtskega kviza so na desni: Helena iz Mannheima, 

Livija, Dorjan in Aljaž iz Frankfurta.

Čestitamo!
A so se prav vsi, ne le zmagovalci, odlično odrezali in na koncu prejeli knjižne 

nagrade, zanje je poskrbela Bralna značka Slovenije.



Po kvizu smo imeli kratek odmor, da smo si oddahnili in se okrepčali s kavo 

in pecivom, ki so ga prijazno prispevali starši DPS in EŠ.



Bratca Rok in 

Urban nista 

sodelovala v 

kvizu, a sta se 

za prireditev 

uredila v 

prava fanta 

od fare. Tukaj 

še sproščeno 

uživata med 

odmorom, 

kasneje je 

prvošolec 

Rok skupaj z 

Žanom kot 

pravi igralec 

deklamiral 

pesem Ervina 

Fritza Torta za 

rojstni dan.



Program za prireditev izbrala in z  učenci pripravila učiteljica DPS v FfM IN SLO na EŠ Natalija Robnik, 

povezujeta ga Jakob Srebotnjak in Lara Čemas,

učenca višje stopnje na Evropski šoli v Frankfurtu.

Instrumentalne točke: Jan Lopič; Aljaž, Lara, Zala Čemas.

Deklamaciji: Rok Eržen in Žan Zupanc; Jakob Srebotnjak in Lara Čemas.

 Vsi učenci DPS IN EŠ bomo zapeli pesmi Ko si srečen in Moja 

Slovenija.             Glasbena spremljava: ga. Nina Čemas.

2. DEL PRIREDITVE S PROGRAMOM  UČENCEV  DOPOLNILNEGA  POUKA 

SLOVENŠČINE IN EŠ Z NASTOPOM GOSTA IZ SLOVENIJE,

IGRALCA PAVLETA RAVNOHRIBA, KI BO Z IZBRANO

SLOVENSKO BESEDO POBOŽAL NAŠA UŠESA IN SRCA.

 Gospod župnik Martin 

Retelj je organiziral 

dvorano za prireditev. 

 Priprava in organizacija 

celotne prireditve Svet 

staršev DPS in UO SKPD Sava 

ob pomoči staršev z EŠ.

Gostovanje soavtorja oddaje Male sive celice  

Darka Hederiha in  priljubljenega slovenskega 

igralca Pavleta Ravnohriba v Frankfurtu je 

finančno podprl Urad  RS za Slovence po 

svetu.



In po odmoru ... so kot po čudežu posvetile luči. Drugi del prireditve se je 

lahko začel. Brez elektrike nam Jan Lopič ne bi mogel zaigrati slovenske in 

evropske himne na  svoj električni klavir ...



Štirje člani družine Čemas so sodelovali v programu: mama Nina je izbrala 

pesmi, ki so jih Aljaž, Lara, Zala zaigrali na harmoniko in violino, poskrbela je 

tudi za glasbeno spremljavo naših dveh pesmi. Lara je deklamirala in 

povezovala program. Petošolec Aljaž ji je pri tem odlično pomagal, čeprav na

to nalogo sploh ni bil pripravljen. Šele ob prihodu v dvorano je izvedel, kaj ga 

čaka, prosili smo ga, naj nadomesti obolelega Jakoba.



Za začetek programa nam je torej Jan na električni klavir zaigral slovensko in evropsko 

himno, Lara je deklamirala pesem Rojstni dan, Aljažev del sem prebrala jaz … Zala je čudovito 

zaigrala pesem Na Gorenjskem je fletno, zatem sta Rok in Žan iz prvega razreda EŠ tako 

doživeto deklamirala pesem Torta za rojstni dan, da  bi jima bili najraje pomagali pihati svečke …



Lara je mojstrsko zaigrala pesem Slovenija, od 

kod lepote tvoje, Aljaž nas je očaral z melodijo 

pesmi Čebelar. Gledalci smo kar nehote mrmrali 

besedili h glasbi …



Potem ko sta ga povezovalca Aljaž in Lara  

predstavila, je za nas nastopil tudi igralec 

Pavle Ravnohrib. 
Najprej je pripovedoval, kako je on doživel 

rojstvo naše Slovenije, tistega zgodovinskega 

25. 6. 1991. Presenečeni smo bili, ko smo 

slišali, da je bil tedaj s svojimi gledališkimi 

kolegi na gostovanju tukaj, v Nemčiji, v Essnu.

Dejal je, da so njegovi spomini na tiste 

razburljive, napete, težke, a za nas, Slovence, 

tako pomembne in lepe dneve, še vedno živi …

Povedal je, da je za nas iz svojega bogatega 

repertoarja izbral tisto neponovljivo Cankarjevo 

besedilo: „O domovina, ko te je bog ustvaril …“ 

Odlomek nam je vsem segel do srca.



Ko smo pesem Ko si srečen, zapeli v 

jeziku dežele, kjer živimo, nemščini; v 

po vsem svetu razširjeni angleščini, 

in seveda v naši lepi materinščini, 

slovenščini, so se nam pridružili tudi 

Amelie, Madeleine, Helena, Philip iz 

Mannheima z učiteljico.



ŠE INTONACIJA …



Za zaključek programa so učenci DPS in EŠ iz Frankfurta še s pesmijo Moja 

Slovenija pozdravili domovino Slovenijo „slavljenko prireditve“. 

Potem smo se gostitelji zahvalili gostom, učiteljica DPS iz Mannheima se je v 

svojem imenu in imenu učencev ter staršev zahvalila organizatorjem, nato 

smo se nekateri za konec še fotografirali …



Namestnica predsednika SKPD Sava in predsednica sveta staršev DPS Maja 

Daniel se je v imenu nas vseh zahvalila  gostoma iz Slovenije. Prejela sta 

seveda spominček na Frankfurt − darilno škatlo s frankfurtsko specialiteto 

„apfelweinom“, z značilnim kozarcem in vrčkom, imenovanim „bembel“. 

Učenci DPS in EŠ

so zanju, za goste, starše, 

organizatorje in za vse ostale 

obiskovalce prireditve izdelali 

spominska darilca.

Prazne steklenice „pijače naše in 

vaše mladosti“ so pobarvali s 

slovenskimi zastavami, s Triglavom, z 

napisom 25 LET SAMOSTOJNOSTI 

REPUBLIKE SLOVENIJE, z datumom 

prireditve in s še čim …



Za konec tega kratkega poročila v besedi in fotografiji bi se rada tudi sama še enkrat zahvalila, a na tem 

mestu izjemoma ne gostom iz Slovenije in Mannheima, temveč najprej vsem učencem DPS in EŠ, ki so 

bili na to junijsko popoldne pripravljeni pozabiti na svoj prosti čas, na nogometne tekme, praznovanja 

rojstnih dni sošolcev, na delo za redno šolo … in so prišli  ter tako ali drugače sodelovali na prireditvi, s 

katero smo tudi mi počastili rojstni dan RS. Zahvala velja tudi njihovim staršem, da so jih k temu 

spodbujali, jih pripeljali in za prireditev prispevali tudi pecivo oziroma drugače pomagali.

Zatem bi se rada zahvalila UO SKPD SAVA, še posebej pa neumornim članom pripravljalnega odbora „4. 

junij“ (Maji Daniel, Tatjani Geike, Igorju in Poloni Križnar, ki so pripomogli, da smo se lahko sploh lotili 

organizacije te prireditve in jo kljub skoraj nepremostljivi oviri tudi izpeljali. Predsednik UO Igor je moral 

tokrat zaradi posebnih okoliščin prevzeti celo vlogo kuharja hrenovk, Maja je bila ob vsem ostalem še 

uspešna krizna menedžerka, brez Polone ne bi bilo zelenjave in krompirčka … Nalog naše finančnice 

Tatjane pa ne bom naštevala, mislim, da vsi vemo, da brez njene natančnosti, skrbnosti in nujno 

potrebnega poznavanja zakonodaje o poslovanju z denarjem, sploh ne bi šlo …

Hvala gospodu župniku Martinu Retlju, da nam je organiziral dvorano in g. Izidorju Lopiču, da je že dan 

pred prireditvijo prevzel nalogo kontaktne osebe z upravljalci dvorane in s hišnikom; na dan prireditve 

pa tudi on doma za nas kuhal klobase, kar pri potrebni količini zdaleč ni bila tako preprosta naloga, kot 

je videti na prvi pogled.

Gospod Uwe Geike je ob vsem ostalem prevzel zavijanje knjižnih daril za učence, za kar sem mu 

posebej hvaležna; hvala ge. Kristini Gornjec za pomoč v kuhinji, vsem staršem, ki so na koncu prireditve 

„pljunili v roke“ in znova uredili dvorano tako, kot smo jo prevzeli. 

In še posebna zahvala staršem, ki ste fotografirali in nesebično delili fotografije z menoj, brez vas tudi 

tega poročila ne bi mogla pripraviti v takšni obliki …

Učiteljica DPS in SLO na EŠ

Natalija Robnik

Fotografije:

Maja Daniel, Tatjana Geike, 

Igor, Polona Križnar; Matjaž Košak, 

Uršula Praprotnik.
Besedilo: Natalija Robnik
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