
 

NATEČAJ: Knjiga je živa! 
Ob letošnji 85-letnici naše šole vabimo na literarni in likovni natečaj vse učenke in učence, da razprete krila domišljije in nas povabite 

v svoj ustvarjalni svet. 

Knjige in junaki že od nekdaj pripovedujejo divje dogodivščine, širijo naša obzorja in premikajo neskončne meje naše 

domišljije. Kaj ste ob prebiranju zgodb spoznali? V kakšen svet ste odpotovali in koga ob tem srečali? 

 

LIKOVNI NATEČAJ 

za učence 1.–5. razreda 

 
Namešaj paleto barv in namoči dlake čopiča, s katerim boš pričaral/-a 
svet, v katerem je vse mogoče.  
 
Knjiga je živa, kot je živa tvoja domišljija! Ustvari svojo likovno zgodbo 
in jo podeli tudi z nami.  

LITERARNI NATEČAJ 

za učence 6.–9. razreda 

 
Papir prenese vse: najgloblje stiske, najbolj strastne občutke,  
najbolj vihrave zamisli in najstrašnejše ideje.  
 
Zato si dovoli napisati pesem, v kateri se bodo rime tekoče zlile ali pa 
spodbile ob kričečih domislekih. V pripovednem besedilu nam razkrij svoj 
domišljijski svet ali pa se loti razmišljujočega spisa o pomenu knjige, 
ustvarjanja in odnosa do kulture.  
 
Tema naj bo povezana s knjigo, branjem, domišljijo ali literarnimi junaki. 
Navdih naj ti bo naslov natečaja.  
 
Knjige so žive, kot smo živi mi! Z besedami lahko pričaramo svet, uročimo 
bralce ter posebne trenutke ovekovečimo za vedno.   

 

 

Izdelek mora biti avtorsko še neobjavljeno delo, sodelujoči pa so lahko učenci OŠ Franceta Prešerna Maribor. 



POGOJI LIKOVNEGA NATEČAJA 

Svoje likovne ideje na predpisano temo naj učenci izrazijo v 
različnih slikarskih ali risarskih tehnikah. 

Vsak izdelek naj bo na hrbtni strani opremljen z naslednjimi 
podatki: 

- ime in priimek avtorja, 

- razred, 

- likovni motiv in slikarska tehnika ter 

- ime in priimek mentorja. 

 

Format likovnih izdelkov je lahko poljuben do velikosti 
risalnega lista. 

Vsak razred naj pošlje največ 3 likovne izdelke. 

POGOJI LITERARNEGA NATEČAJA 

Učenci lahko napišejo krajšo ali daljšo pesem, pripovedno 
besedilo (fantastično pripoved, realistično zgodbo …), dramski 
prizor ali razmišljujoč spis.  

Prispevek naj bo zapisan v Wordovem dokumentu s pisavo 
Times New Roman v velikosti 12, presledek med vrsticami pa 
naj bo 1,5. 

Na naslovni strani naj bodo navedeni: 

- naslov besedila, 

- ime in priimek avtorja, 

- razred ter 

- ime in priimek mentorja. 

Obseg pripovednega besedila naj bo do 4000 znakov brez 
presledkov.  

Vsak razred naj pošlje največ 3 prispevke. 

 

Mentorji naj do vključno 6. maja 2022 oddajo likovne izdelke učiteljici Radeji Lokar Rutar, literarne izdelke (v natisnjeni 

obliki) pa učiteljici Barbari Mastnak. 

 

Na natečaju bomo upoštevali izdelke in prispevke, ki bodo oddani do zgoraj navedenega roka ter bodo ustrezali pogojem natečaja. 

Strokovna komisija jih bo pregledala in ocenila, zmagovalci pa bodo razglašeni na proslavi ob 85-letnici šole, 3. junija 2022. 


