
OTROCI NOTRANJSKI OSNOVNIH ŠOL DODOBRA NAPOLNILI KUFR Z NAREČNIMI IZRAZI 

 

Je že res, da na mladih svet stoji! Mladim zagotovo ne manjka delovne vneme in raziskovalne žilice ter 

še kako jih zanima kulturna dediščina, le pravo spodbudo potrebujejo. Z zapisanim v mislih, smo partnerji 

projekta Poun kufr pristopili k zbiranju narečnih izrazov za nov spletni slovar, preko natečaja Poun kufr 

narečnih izrazov. K sodelovanju smo povabili  četrtošolce notranjskih osnovnih šol, ki so z veliko vnemo in 

obilico dobre volje pomagali pri zbiranju narečnih izrazov. Šolarjem smo pripravili posebne kartončke s 

pomočjo katerih so doma povprašali starejše o narečnih izrazih in na ta način spodbudili, nepogrešljivo, 

sodelovanje med generacijami. 

 

 



Otroci so svojo nalogo vzeli zelo resno, zato  smo jih za njihov trud tudi nagradili z obiskom grofice Grete. 

Ta je otroke obiskala na matični šoli v Cerknici, podružnicah Begunje in Grahovo ter na osnovni šoli Nova 

vas. Otrokom je bil grofičin obisk nadvse zanimiv.  

Grofica je otrokom slikovito predstavila časa 

njenega življenja na gradiču Koča vas in 

takratne navade ljudi ter 

seveda svoje posebno 

grofovsko oblačilo. Z 

zanimanjem so prisluhnili tudi 

zgodbam iz njenega otroštva, 

še posebej pripovedi o 

krvavem stegnu. Izkoristili so 

priložnost in ji zastavili  številna 

vprašanja. Zanimalo jih je vse 

mogoče: kaj so se dekleta učila 

v njeni šoli, zakaj je grofica tako 

visoka, kdo ji je izdelal obleko, 

čevlje, parazol, kje je grofica 

med obiskom pustila svoje 

konje? Povprašali so tudi po 

pomenu izrazov kot so: žəgəc,  

špampək, gjəmpəl in kurja ulitka. Grofica pa jih je prosila, da ji natančno razložijo,  kaj je to elektrika in 

računalnik, saj tega ona ni poznala. V zahvalo za sodelovanje in topel sprejem je grofica otroke nagradila 

s simboličnim darilcem v obliki knjižne kazalke. 

Nov spletni slovar narečnih izrazov bo, kaj kmalu, dostopen na spletni strani www.pounkufr.si. Tu boste 

lahko tudi vi vpisali narečne izraze in nam pomagali, da jih ohranimo. Projektno partnerstvo: Zavod za 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Društvo 

dolomitne lutke, Zavod Oron.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v 

okviru lokalne akcijske skupine LAS Notranjska. 

 

 

Za projektno partnerstvo Kristina Kebe, mag. 

Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Jezerski hram 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

 

http://www.pounkufr.si/

