SREČANJE PARTNERSKIH ŠOL
Skouroxwri, 28. marec – 1. april 2022
SPREADING LOCAL MUSIC IN EUROPE

Učenci 8. in 9. razreda, ki smo sodelovali na natečajih Naj slovenska pesem in
Značilnosti slovenske glasbe smo se od 28. marca do 1. aprila 2022 udeležili aktivnosti
učenja in poučevanja v okviru programa Erasmus+, ki je potekala v majhnem mestecu
Skouroxwri v Grčiji. Osrednja tema tokratne aktivnosti učenja in poučevanja je bila
razširjanje lokalne glasbe.
Partnerske šole: osnovna šola Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Tagintézménye iz Tapolce, manjšega kraja
blizu Blatnega jezera na Madžarskem, Scoala gimnaziala »Nikos Kazantzakis« Braila
iz Romunije in seveda gostiteljica Primary School of Skouroxwri iz Grčije smo
predstavile svojo tradicionalno in popularno glasbo in plese. Zbrane je še posebej
očarala pesem, ki jo je zapela učenka naše šole, Dora Stepanović Zelena dežela,
skupine Victory s katero smo sodelujočim poskušali približati lepote Slovenije.
Slovenija se lahko pohvali z bogatim ljudskim izročilom tudi na področju ljudskih
plesov. Učencem iz omenjenih držav smo predstavili tri plese: vrečo šivat, križano
polko in rašplo. Plesi so bili vrstnikom iz drugih držav tako všeč, da so se jih želeli
naučiti in so jih na koncu predstavitve tudi že zelo dobro odplesali. Mi pa smo
poskusili zaplesati grški, madžarski in romunski ples.
Del slovenskega ljudskega izročila so tudi miti. Nekaj učencev je mit o Zlatorogu
prevedenem v angleščino ob glasbeni podlagi prebralo na lokalni radijski postaji.
Izkušnja je bila nepozabna, saj so prvič doživeli čar radijskega mikrofona.
Med številnimi, z glasbo in plesom povezanimi dejavnostmi, velja izpostaviti posebno
plesno-glasbeno koreografijo, ki je v svet poslala sporočilo, da si želimo miru in
svobode za vse prebivalce Zemlje. Na travniku pred vhodom v čudoviti park na gori
bogov, Olimpu, smo v ritmičnem korakanju ob zvokih bobna oblikovali mednarodni
simbol miru. Na obrazu smo imeli bele maske, ki smo jih dan prej iz mavca izdelali na
likovni delavnici. Bilo je čustveno, spokojno in pretresljivo.
V vrsti številnih delavnic velja omeniti še izdelavo senčnih lutk, plesno delavnico v
ritmih srednjeveške glasbe na bližnjem gradu in učenje tradicionalne grške pesmi ter
tek na prvem olimpijskem stadionu. Spoznavanje kulturnih in zgodovinskih
znamenitosti Grčije se je zaključilo v Atenah.
Učenci in učitelji smo preživeli zanimiv, pester pa tudi naporen teden. Spoznali smo
veliko zanimivih ljudi, se družili z vrstniki iz vseh treh omenjenih držav in ob tem
utrjevali znanje angleščine.
Zadnje srečanje v okviru projekta Erasmus + Cultural festival bo od 23. do 27. maja
2022 potekalo na naši šoli.

