
MIKLAVŽEVANJE 2019 

 

Miklavževanje 2019 si bomo zapolnili po polni dvorani Slovencev v Uitikonu pri Zürichu, obisku 

Anje Štefan in Miklavža iz Slovenije ter nastopu učencev dopolnilnega pouka slovenščine. 

 

Učitelji dopolnilnega pouka slovenščine smo skupaj z Združenjem staršev učencev dopolnilnega 

pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem Martin Krpan, tudi letos 

organizirali sedaj že tradicionalno miklavževanje. Dogodek je bil v nedeljo, 8. decembra 2019 ob 

15. uri in je bil izjemen zaradi več dejavnikov:  

- gostja je bila ga. Anja Štefan, ki je v Sloveniji poznana prav vsakemu osnovnošolcu, zato smo 

hvaležni gospe pisateljici, pripovedovalki in Društvu Bralna značka Slovenije - ZPMS, da so jo 

spoznali tudi udeleženci pouka ter naše prireditve. 

- Bralna značka nam je podarila knjige pisateljice, ki je znana širšemu krogu Slovencev v 

Sloveniji, ravno tako pa osnovnošolcem, saj se njena besedila pojavljajo od revij za mladino 

do berila, ki je temelj književne vzgoje pri slovenščini kot učnem predmetu. Bralno značko 

omenjamo ravno zato, saj nam je omogočila tudi našim osnovnošolcem približati avtorico 

skozi književna dela. Najmlajšim so bile blizu pesmi, starejšim pa tudi prozna dela ter njene 

izvirne uganke. Njena književna dela so nam bila osnova za načrtovanje pouka od skupnega 

branja do poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja ter ustnega ustvarjanja. 

- izjemen obisk slovenske publike naše prireditve. Preko učiteljev in elektronske pošte se je 

prijavilo do sedaj največje število udeležencev, natančneje smo gostili 140 učencev in tudi 

mlajših otrok od 3 let ter 160 odraslih.  

- Program je bil sestavljen iz protokolarnega dela, dela nastopa ge. Anje Štefan ter šolskega 

dela, ob koncu pa še obisk Miklavža.  

- Anja Štefan je ustvarila s svojo karizmo lep intimen nastop, v katerem je povezala mlade in 

starejše poslušalce. Otroci so bili angažirani, nastop pisateljice jim je bil všeč, kar so dokazali 

z odgovorom pisateljici, da si želijo še ene pravljice. Kljub ogromni dvorani, postavitev miz je 

omogočala, da so bili nekateri obiskovalci dokaj daleč od odra, je Anja Štefan dosegla in 

obvladala množico poslušalcev. Hkrati pa razumela, da je miklavževanje tudi družaben 

dogodek, saj se na njem sreča vsa Švica.  

- Šolski del je otvorila slovenska pevka Maja Seršen, ki je v vlogi kraljice vodila glasbene točke 

nastopajočih otrok. Dramski program je bil zastavljen kot zaplet, ko kraljica ujame 



protagoniste (moderatorje prireditve) in se skozi nastop otrok oddolži tako, da izpusti iz 

svojega kraljestva sovoditelje prireditve. Hkrati pa se zgodi tudi njena transformacija in od 

hladnosti, škodoželjnosti in hudobije prav skozi otroške dialoge postaja ljubeznivejša, 

prijazna in ob plesu otrok tudi toplejša v dialogu do otrok. Ob koncu jih nagovori k ljubezni 

do materinščine in motivira učence za obisk pouka. Izrazi tudi spoštovanje, da se v 

popoldanskih urah v svojem prostem času učijo slovenščine med tem ko so njihovi vrstniki 

prosti.  

Program je zaključil obisk Miklavža, ki je prav vsakemu otroku prinesel za starše brezplačno 

darilo.  

 

Prireditev je finančno podprl Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Obisk pravljičarke 

Anje Štefan pa nam je omogočila Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS. Vsem se najlepše 

zahvaljujemo in veselimo se nadaljnjega sodelovanja in novi projektov.  

 

Anja Dobrovc in Rajko Tekalec, učitelja DPS   

 


