za šolsko leto 2018/2019 razpisuje
literarni in likovni natečaj na temo tedna otroka

PROSTI ČAS.
Napišete lahko resnične ali izmišljene zgodbe, razmišljanja, pesmi,
zelo zaželeni so scenariji za kratke dramske prizore …
Vaši likovni izdelki so lahko v najrazličnejših tehnikah,
a naj ne presegajo velikosti formata A3.
Svoje prispevke lahko naslovite tudi po svoje, vendar v povezavi s
predlaganimi temami. Predloge so podali člani šolske skupnosti.
Potrudite se, da bodo vaša dela izvirna,
zato jih ustvarjajte sami in v svojem prostem času.
Prispevke oddajte do 21. decembra:
- na razredni stopnji razrednikom,
- na predmetni stopnji učiteljicam slovenščine (literarne
prispevke) in likovnega pouka (likovne prispevke).
Šifrirane prispevke bo pregledala strokovna komisija
(Majda Pikl, Polona Učakar, Barbara Pertinač,
Polona Vodičar; Mateja Jeler, Tina Žličar;
ožji izbor tudi predsednika šolske skupnosti
Lucija Klemen in Filip Lukman)
ter izbrala najboljše.

Ponujamo vam nekaj predlogov za ustvarjanje:
PROSTI ČAS …

… S ŠPORTOM
Moj najljubši šport
Zakaj se ukvarjam s športom
Kaj mi daje šport?
Moja pravila igre
… Z GLASBO
Moj najljubši inštrument
Glasba, moj svet
Zmešane note
Glasba mi pomaga
… S ŠOLO?
Svet brez domačih nalog
Šola, učenje : prosti čas
Če bi imeli le prosti čas
Predmet, ki je kot prosti čas
Predmet, v katerem uživam
… Z ŽIVALMI
Prosti čas s hišnim
ljubljenčkom
Prosti čas na kmetiji
Naj dogodivščina

… Z NARAVO
Moj najljubši kotiček
V drevesni hiški
Narava me pomiri
… Z LJUBEZNIJO
V prostem času sanjarim …
Kot Romeo in Julija
Nimam časa, da bi se zaljubil/-a
Ljubezen potrebuje prosti čas
… ČISTO PO MOJE
V naravi … S prijatelji …
Z družino … Z igračami
Z roboti … S knjigami
Sam doma …
… ČAS
Tako mlad/-a, pa že preveč
zaposlen/-a
Več časa zase
Prosti čas nekoč
Prosti čas nekoč in danes

POLJUBEN NASLOV, POVEZAN S TEMO PROSTI ČAS
Pohvaljeni in nagrajeni prispevki bodo objavljeni v glasilu Bela vrana.
Predstavljeni bodo na tradicionalnem literarnem večeru
v februarju 2019.
Ravnateljica: Majda Pikl, univ. dipl. ped., l.r.

