NATEČAJ ZA ŠOLSKA PREŠERNOVA PRIZNANJA 2022
DRAGI UČENCI, GLASNIKI KULTURE!
Letošnje šolsko leto ponovno razpisujemo natečaj za šolska Prešernova priznanja, ki bo potekal med 3. 12. 2021 in 14.
1. 2022. Sodelujete lahko v različnih ustvarjalnih dejavnostih, in sicer:

• na literarnem področju (zbirka pesmi, zbirka krajših pripovednih besedil ali daljše pripovedno
besedilo) – 4. in 5. razred, 6. in 7. razred ter 8. in 9. razred;
• na likovnem področju (risbe – največji format A 3; prostorski izdelki naj ne presegajo velikosti 50 x 50 x
50 cm; strip) – vse triade;
• na glasbenem področju (različne glasbene zvrsti) – II. in III. triada;
• na fotografskem področju (tematska zbirka fotografij, in sicer največ dva tematska sklopa, 4–10
fotografij v posameznem sklopu, torej vsak učenec največ 20 fotografij na USB-ključku/CD-ju/fizično) –
II. in III. triada.
Kar koli ste ustvarili in želite to deliti z drugimi, sestavite v urejeno celoto (zbirka pesmi/zgodb, risbe, tematska zbirka
fotografij ipd.):

➢ svoje, izvirne izdelke vložite v pisemsko ovojnico (likovne, glasbene in fotografske tudi ustrezno
zaščitite) in nanjo zapišite svojo šifro in razred (brez imena in priimka);
➢ isto šifro zapišite tudi na prijavnico (najdete jo na šolski spletni strani v rubriki Šolska Prešernova
priznanja). Prijavnico oddajte ločeno od izdelka, v posebni zapečateni pisemski ovojnici − na
zunanjo stran ovojnice zapišite šifro in triado, ki jo obiskujete (brez imena in priimka); če tekmujete v
različnih kategorijah, izpolnite prijavnico za vsako posebej.
Izdelki morajo biti avtorski, zato bomo tiste, za katere se bo izkazalo, da so nastali v okviru zunanjega tečaja ali
da so identični predlogam, dostopnim na spletu, ipd., ovrednotili nižje oz. izločili.
Neustrezno označenih izdelkov ne bomo sprejemali! Prispevke oddajte učiteljem med 3. 12. 2021 in 14. 1. 2022.
Učenci prve in druge triade boste svoje izdelke oddali svojim razrednikom. Učenci tretje triade boste oddali:
– literarne prispevke učiteljici Metki P. Mavsar
(Škofljica) in Špeli Bešter (Lavrica)
– likovne izdelke učiteljici Luciji Rupret (Škofljica)
in Damjani Trope (Lavrica),

– glasbene prispevke učiteljici Mateji Novak
(Škofljica) in Špeli Heleni Sellak (Lavrica)
– fotografske prispevke učiteljici Lili Ani Jaklič
(Škofljica) in Damjani Trope (Lavrica).

ČE BOSTE V ČASU ZAKLJUČEVANJA NATEČAJA V KARANTENI, LIKOVNE IZDELKE POŠLJITE PO NAVADNI POŠTI NA
OŠ ŠKOFLJICA (na pisemsko ovojnico pripišite: ZA PREŠERNOV NATEČAJ), ostale izdelke pa zgoraj omenjenim
učiteljem po elektronski pošti.

Ne pozabite, rok za oddajo prispevkov je 14. januar 2022! Na občinski Prešernovi proslavi, februarja 2022 (oziroma
takoj, ko bo to mogoče), bomo najboljšim podelili šolska Prešernova priznanja. Podrobnejša navodila v zvezi z
natečajem so objavljena na spletni strani OŠ Škofljica v rubriki Šolska Prešernova priznanja.
Metka P. Mavsar, vodja projekta

PRIJAVNICA ZA PREŠERNOV NATEČAJ 2022

___________________________________, učenec _____. _____ razreda (_____. triada) se
(ime in priimek učenca)

prijavljam na natečaj za šolsko Prešernovo priznanje. Sodeloval bom v naslednji tekmovalni kategoriji (obkroži tisto
tekmovalno kategorijo, v kateri sodeluješ):
•

na literarnem področju (zbirka pesmi, zbirka krajših pripovednih besedil, daljše prozno besedilo),

•

v risanju in pisanju stripov,

•

na likovnem področju (risbe – največji format A 3; prostorski izdelki naj ne presegajo velikosti 50 x 50 x 50 cm),

•

na glasbenem področju (različne glasbene zvrsti) in

•

na fotografskem področju (tematska zbirka fotografij, 4–10 fotografij v posameznem sklopu, torej vsak učenec
največ 20 fotografij).

Moja šifra je: _____________________________________________.
Podpis učenca:
______________________________

Podpis staršev:
______________________________

