
RaP - FOLKLORA
MATERINSKI DAN

V petek, 25. 3. 2022, smo učenci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem pripravili 
kulturno prireditev, ki smo jo posvetili našim mamicam, očetom, dedkom, babicam, tetam, 

stricem ... 



Pod okriljem kulturnega društva Svitanje smo preživeli 
nepozaben večer. Nastopala je folklorna skupina Anzej
Panzej s spletom ljudskih plesov in pesmi z 
mentoricama Tanjo Mavrel in Lucijo Gorjup. Zaplesali in 
zapeli smo ob spremljavi harmonike, ki jo je igral Jure 
Hrvacki.









Aljaž Štriker je na diatonično harmoniko zaigral dve 
skladbi.

Tinkara Štern je zapela pesmico o mamici.



Neja Vrhovnik je na diatonično harmoniko zaigrala 
skladbi Zlati časi ter Mamica je kakor zarja. 

Deklice Tinkara Štern, Tisa Pušnik, Rebeka Geršak in 
Eva Knuplež so recitirale pesmi, posvečene domu, 
družini, mamicam in dedkom.



Pod vodstvom učiteljice Ines Kogal smo uživali v plesni 
točki. Zaplesale so Zana in Iza Modrej, Eva Knuplež, 
Neja Vrhovnik, Kaja Salčnik in Rebeka Geršak.



Na violino sta zaigrali Teja Štriker in Ji Mu - Chen.

Teja                                                                                      Zala



Nastopile so tudi deklice priseljenke. V bosanščini sta nastopili Nejla Abdić in Amila 
Elezovič, v albanščini Elhame Bajrami in v kitajščini Ji Mu – Chen, ki so v svojem 
maternem jeziku predstavile pesmi o mamah. Povedale pa so jih tudi v slovenskem jeziku. 



Iza Modrej, Kaja Salčnik, Ji Mu - Chen, Neja Vrhovnik 
so nastopile z drugim sklopom recitacij. 

Zana Modrej je doživeto povedala 
odlomek iz Prežihovih Solzic.



Ob koncu proslave pa sta nam zapeli še Hana in Gaja 
Mlakar. Tine Štriker je zabrenkal na kitaro in nas 
očaral s svojim glasom. V zadnji točki so vsi otroci 
združili moči ter se zazibali ob melodiji pesmi Mamica 
moja je zlata. Glasno in lepo so jo zapeli.



Zasluženo so prejeli velik aplavz. Program je uspešno speljala učiteljica in dolgoletna 
sodelavka društva Svitanje Tanja Mavrel. Lucija Gorjup ji je z velikim veseljem pomagala. 
Aleksandra Slatinšek Mlakar je dodala predlog o recitacijah v tujih jezikih ter vzpodbujala 
svoje učenke, ki so nastopale.

Svoje sta dodali tudi učiteljici Jelka Šinko, ki je pomagala z darilci za gledalce ter Franja 
Katarina Ofič, ki je izbrala recitaciji v nemškem in angleškem jeziku.







NASTOP ZA ZVEZO ZDRUŽENJ BORCEV 
ZA VREDNOTE 
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA

V nedeljo, 27. 3. 2022, smo z velikim veseljem nastopili še 
enkrat. 

Nastopali smo v naši jedilnici OŠ Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem. 

Folklorna skupina Anzej Panzej, pod vodstvom Tanje 
Mavrel in Lucije Gorjup, je zaplesala in glasno zapela 
venček ljudskih plesov. 





Neja Kurnik je recitirala pesem z naslovom Domovina. 
Vita  Igerc je predstavila recitacijo Dom. Iva Molari
Štader ter Zarja Gradišnik sta povedali recitacijo z 

naslovom Domovina moja. Tinkara Štern je predstavila 
pesmico Domovina.



Zana in Iza Modrej, Eva Knuplež, Neja Vrhovnik, Kaja 
Salčnik, Rebeka Geršak so pod vodstvom učiteljice 
Ines Kogal zaplesale ob nežni skladbi. 



Neja Vrhovnik je na harmoniko zaigrala skladbo Zlati 
časi. 

Ob zaključku je Tinkara Štern zapela pesem o mamici.



Skupaj pa so zapeli pesmico Mamica moja je zlata.

Odziv gostov je bil enkraten. Nekaj jih je ob zaključku 
pristopilo in se zahvalilo za program. Nastopajoči so 
dobili za nagrado čokolado, ki so se je zelo razveselili. 
Veseli smo zapustili šolsko jedilnico, saj smo prejeli 
prečudovit aplavz. 

Za nami je še en uspešen nastop, ki sta ga pripravili 
mentorici folklorne skupine Anzej Panzej. 

Pripravili Lucija Gorjup in Tanja Mavrel
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