NAŠ ROJAK IGNACIJ KNOBLEHAR
V četrtek, 7. 2. 2019, smo dopoldne s šolsko, popoldne pa z občinsko prireditvijo obeležili slovenski kulturni
praznik Prešernov dan. Prireditev smo posvetili našemu rojaku Ignaciju Knobleharju, saj letos obeležujemo 200letnico njegovega rojstva.
Po slovenski in evropski himni, ki sta ju zapela mladinski in otroški pevski zbor pod vodstvom g. Milana
Pavliča, sta nas pozdravila povezovalca programa šestošolca Pia Šraj in Lan Pungeršič. Nato nas je nagovoril
župan Občine Škocjan g. Jože Kapler, za njim pa je sedmošolka Tereza Zupet na violino zaigrala Baletne scene
Charlesa de Beriota.
Sledila je predstavitev Knobleharjevega življenja, in sicer v treh delih: RODNI ŠKOCJAN 1819–1837, ŠTUDIJ
1837–1847 ter SUDANSKA MISIJA 1848–1858, skozi katere so nas popeljali devetošolci Klara Žagar, Gašper
Gorenc in Julija Srpčič. Za nazornejšo predstavitev so poskrbeli trije krajši dramski prizori, v katerih so nastopili
četrtošolci Tadej Kovačič, Anže Povše, Tim Šinkovec, Gašper Kralj, Ana Vene in Nina Golob kot Ignacijevi bratje in
sestri, devetošolka Špela Gorenc kot Ignacijeva mama v prvem prizoru, v tretjem prizoru pa kot francoski
raziskovalec Ferdinand De Lesseps ter šestošolec Vid Pleterski v vlogi Ignacija Knobleharja.
Nastopili sta tudi petošolki Ema Kapler In Neja Jerman, ki sta na flavti zaigrali skladbo Scherzand Josefa
Bönischa. Na občinski prireditvi so nastopili tudi Fantje z vasi, ki so se predstavili z dvema pesmima. Mladinski
pevski zbor je zapel pesmi Pastirc pa pase (slovenska ljudska), Banaha (afriška ljudska) ter Kadar ležem (črnska
ljudska), otroški pevski zbor pa pesem Simama, ka (afriška ljudska) ter pesem Emila Adamiča Padajo snežinke.
Pred govorom ravnateljice ge. Irene Čengije Peterlin je Julija Srpčič recitirala žalostinko, ki jo je ob
Knobleharjevi smrti zapisal Anton Umek Okiški, Vid Pleterski pa je na klavir zaigral skladbo Williama Gillocka
Serenade.
Da je prireditev nemoteno potekala, so poskrbeli radijski tehniki osmošolec Mitja Kirn ter devetošolca Jan
Gornik in Luka Novak, pri garderobi pa je pomagala osmošolka Ana Kapler.

Tim za pripravo prireditve

