
OTVORITEV RAZSTAVE PODOBE NAŠEGA KRAJA – PESNICA SKOZI ČAS 

V okviru Tedna vseživljenjskega življenja smo pripravili slavnostno otvoritev stalne 

razstave, ki je nastala v lanskem šolskem letu kot plod sodelovanja v projektu Prevzeli 

smo muzej. Učenci naše šole so pripravili kratek kulturni program ter se predstavili s 

svojimi avtorskimi literarnimi deli ter z glasbenimi točkami. Na otvoritvi je spregovoril 

tudi g. župan Venčeslav Senekovič. Ob tej priložnosti smo se zahvalili vsem, ki so 

pripomogli k odkrivanju preteklosti našega kraja in šole. 

Razstava krasi stopnišče šolske zgradbe in razsvetljuje podobe Pesnice ter jo umešča 

v zgodovinski čas in prostor.  Kljub temu, da je Pesnica mlad kraj, ki uradno obstaja 

šele od leta 1945, se je njen hiter razvoj pričel že takoj po izgradnji južne železnice v 

2. polovici 19. stoletja. En del razstave namenjamo prav železnici in njeni zgodovinski 

vlogi, ki jo je odigrala. Drugi del razstave posvečamo zgodovini šolstva v kraju, ki je 

doživel svoj razvoj med drugo svetovno vojno.  Večji del razstave pa predstavlja 

zgodovinski oris kraja, ki ga lahko doživimo preko zgodb in fotografij, ki osvetljujejo 

Pesnico v različnih zgodovinskih obdobjih. 

Na razstavi izpostavljamo tri znane Pesničane: pisatelja Toneta Partljiča, ki je ponesel 

ime Pesnice v literaturo in film,  Iva Štandekerja, žal prehitro umrlega fotoreporterja in 

novinarja, ter danes svetovno znanega hokejista Jana Muršaka. 

Razstavo smo obogatili z izdelki učencev, ki so našli navdih v zgodovini našega kraja 

in šole. Tako so nastali zanimivi izdelki, ki smo jih razstavili v šolski avli. Učenci so 

pripravili tudi posebno številko šolskega glasila, ki so ga razstavili na prav poseben 

način in tako povezali preteklost s sedanjostjo. 

Gordana Rubelj  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razstava v prostorih OŠ Pesnica, 17. 5. 2017 

 

Otvoritev razstave Podobe našega kraja – Pesnica skozi čas, Pesnica, 17. 5. 2017 

 



 

Izdelki učencev, ki jim je bila razstava navdih, šol. leto 2016/17 

 

 

 

 

Pesniški viadukt iz špaget in na zgodovinskem simpoziju 



 

Razstava likovnih izdelkov Po poteh Ferdinanda Maliča 

 

 

 

 

 

Utrinki iz projekta Spoznavam preteklost …  



 

Naslovnica razstave 


