
Knjižnica Laško 

in OŠ Primoža Trubarja Laško 
 

vas 

 

vabita na 
 

Recital poezije 
 

  
 

 

v izvedbi  

 

učenk OŠ Primoža Trubarja Laško in podružnične šole 

Debro pod mentorstvom učiteljic  

Mojce Povše in Dragice Brinovec 

 

ter  

 

MPZ Trubadurji pod vodstvom učiteljice Mateje Škorja 

 
 

v torek, 19. maja, ob 19. uri 

v Knjižnici Laško 

 



Pesmi bodo interpretirale učenke:  

Eva Kodrin, Tjaša Gradišnik, Tajda Velikonja, Barbara Grešak, Katja Pajk, Eva Vujasinović, Tatjana Terbovc, 

Anja Stopar, Nina Teršek, Lea Lešek Povšič, Nataša Grešak in Ajda Kostevc. Svoje pesmi pa bosta brali Eva 

Kodrin in Ajda Kostevc. Njihovi mentorici sta slovenistki Mojca Povše in Dragica Brinovec. 

MPZ Trubadurji je šolski mladinski pevski zbor, ki ga uspešno vodi zborovodkinja Mateja Škorja.  

Za spremljavo na klavirju bo poskrbela Teja Ulaga.  

 

Na večeru nas bo nagovorila pomladna in ljubezenska poezija slovenskih pesnikov. Učenke bodo 

interpretirale pesmi Bine Štampe Žmavc, Ferija Lainščka in Toneta Pavčka.  

Svoje pesmi pa bosta prebrali mladi literatki Eva Kodrin in Ajda Kostevc. 

Ajda Kostevc je aprila dobila nagrado literarnega natečaja Bodi pisatelj (za učence 2. in 3. triade) za zgodbo 

Nasvidenje, zlati svet. Uvrstila se je med deset najobetavnejših mladih pisateljev s posebno omembo.  

 

Eva Kodrin se je preteklo šolsko leto udeležila 19. natečaja poezije osnovnošolcev - Naj pesem pove. Njene 

ljubezenske pesmi so bile uvrščene v zbornik, povabljena pa je bila tudi na zaključno prireditev v Prebold, kjer 

je  recitirala svojo pesem Break up. 

 
Poezija si bo na prireditvi podajala roko s petjem. Prisluhnili bomo slovenskim ljudskim in umetnim 

pesmim, predvsem slovenskim popevkam, ki opevajo pomlad in prvo ljubezen. 

Večer bo v pravo pomladno doživetje povezala video projekcija, ki jo je pripravila Anja Stopar.  
 

Eva Kodrin: Break up 

 

Nazadnje na žuru, 

pogledal me je, 

da rad bi govoru - vedela sem - 

za break - up se gre. 

 

Mi stisnil je roko, 

namenil pogled, 

in mi solzno oko obrisal - 

in ta njegov šepet, 

rekoč; zdaj pa bo ... 

 

»Oprosti, ne morem, 

preveč me boli, 

a hočem, da veš, 

laži tvezim ti že tedne tri. 

 

Imaš lepe oči, 

polno srce, 

a zame prazni so vsi dnevi, 

kot mrtve sence se mi zde.« 

 

To vse mi je hladno rekel 

in v trenutku se obrnil, 

a jaz sem zavpila: 

»Dragi,« da bi se vrnil. 

 

V času, ko se prebuja narava, dnevi pa so vedno daljši in toplejši, naše misli hitro odtavajo k pomladnim 

doživetjem, posebnemu razpoloženju, pa tudi spominom na prve ljubezni. 

 

Mladi, ki bodo tokrat nastopili v knjižnici, so ustvarjalni, polni energije in veselja do življenja.  

Če si bomo dovolili, nas bodo popeljali v svet spominov in upov,  

v pristno doživetje pomladi. 

Prisrčno vabljeni! 


