
 

za šolsko leto 2020/2021 razpisuje literarni  

in likovni natečaj na temo tedna otroka 

ODGOVOR JE POGOVOR. 
 
LITERARNI PRISPEVKI so lahko resnične ali izmišljene zgodbe, razmišljanja, pesmi, 

scenariji za kratke dramske prizore. V njih predstavite svoje misli, ideje in svojo 

domišljijo, pri pisanju ne posnemajte drugih. Uporabljajte bogato besedišče in se 

vprašajte, kaj želite s svojim delom sporočiti bralcem. Besedila naj bodo natipkana v 

urejevalniku besedil Word v pisavi Arial, velikost 12, brez dodatnega oblikovanja.  

 

Vaši LIKOVNI IZDELKI so lahko ilustracije, slike ali računalniške grafike. Risbe naj 

bodo jasne in natančne. Delo je lahko tudi abstraktno, če prikazuje čustva in občutke. 

Barve naj bodo dobro vidne, z barvicami ali voščenkami rišite z močnim pritiskom. Dela 

naj ne bodo v obliki stripov ali križank, ne uporabljajte šablonskih oblik (sonček v kotu risbe, 

ptice v obliki števila 3, trikotna smreka, okrogla krošnja drevesa, matematični človečki, emojiji …). 

Velikost dela naj bo A3.  

 

Razpisujemo tudi natečaj za najboljši LOGOTIP na temo Odgovor je pogovor. Navodila 

za ustvarjanje logotipov prilagamo temu razpisu. 

 

Svoje prispevke lahko naslovite tudi po svoje, vendar v povezavi s temo POGOVOR. 

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 30. marca: 

- na razredni stopnji razrednikom, 

- na predmetni stopnji učiteljicam slovenščine (literarne prispevke) in likovnega pouka 

(likovne prispevke). 

 

Prispevke bomo šifrirali, nato pa jih bo pregledala strokovna komisija: Majda Pikl, Polona 

Učakar, Barbara Pertinač, Polona Vodičar (literarni prispevki); Majda Pikl, Mateja Jeler, 

Tina Žličar (likovni prispevki); ožji izbor tudi predsednika šolske skupnosti Miha Kramar 

in Vanesa Stanko.  

 

Pohvaljeni in nagrajeni prispevki bodo objavljeni v glasilu Bela vrana.  Predstavljeni bodo 

na tradicionalnem literarnem večeru. Datum prireditve bomo prilagodili razmeram. 

Obiskal nas bo igralec, televizijski voditelj, Youtuber, državni prvak v pomnjenju, 

rekorder v recitiranju decimalk števila  ter mojster Rubikove kocke  Nik Škrlec. 

 

Vir izrezka slike: https://www.gore-

ljudje.si/gorniško-izodromiranje 

 

 



Ponujamo vam nekaj predlogov za ustvarjanje: 

 

S KOM SE POGOVARJAM? 

Pogovor s starši 

Pogovor s prijatelji 

Kdo je moj zaupnik? 

Družinski pogovori 

Pogovarjam se sam s sabo 

Pogovor med zaljubljenci 

Fantje in punce – najdejo skupni jezik? 

Če bi se lahko pogovarjal le z eno osebo  

Pogovor z namišljenim prijateljem 

Pogovor s človekom brez humorja 

Pogovor z osebo s čudežnimi močmi 

Kako se pogovarjajo mladi in kako stari? 

 

O ČEM SE POGOVARJAMO? 

Moja najljubša tema pogovora 

Šale rešijo težave 

O tem se nočem pogovarjati 

O tem se ne pogovarjamo,  

pa bi se morali 

 

 

 

 

KAKO SE POGOVARJAMO? 

Pogovor v mislih 

Po telefonu ali v živo? 

Pogovor na daljavo … 

Pogovor brez besed 

Pogovor na štiri oči 

Moj prvi uradni pogovor 

Pogovor v tujem jeziku 

Pogovor z neznancem 

Pogovor za motivacijo 

Pogovor s kretnjami 

Pogovarjam se s pismi 

Nisem vedel, kako bi povedal 

Pogovor z argumenti 

Pogovor skozi glasbo, risbo, gib 

Povedal sem samo z očmi 

PRAVICA DO POGOVORA 

Če se ne bi smeli pogovarjati … 

Pogovor namesto nasilja 

Pogovor je življenjskega pomena 

Nisem se mogel pogovarjati 

Prepovedan pogovor med poukom 

Če se ne bi slišali med seboj 

Pogovor: moja stvar in pravica 

 

DOMIŠLJIJSKI POGOVORI … 

Kaj se pogovarjajo planeti? 

O čem/kako se pogovarjajo živali? 

Pogovor z najljubšim predmetom 

Pogovor z drevesom 

Če bi bil pogovor človek 

Če bi lahko slišali le, kar bi hoteli 

Če bi si lahko brali misli 

Pogovor v drugi dimenziji 

 

TEŽAVE IN IZZIVI 

Zafrkavajo mojega prijatelja … 

Kako začeti pogovor/Kako prebiti led? 

Ostal sem brez besed 

Pogovor vedno reši težave? 

Če ne bi mogli misliti v glavi,  

ampak le na glas 

Ne pridem do besede … 

Nimam časa za pogovor 

Nihče ne razume, kaj hočem povedati 

Neroden pogovor 

Bal sem se pogovora 

Ko pogovor ni odgovor 

Pogovor v korona času 

 

 

POMEN POGOVORA 

Najpomembnejši pogovor  

mojega življenja 

Pogovor, ki je vse spremenil na bolje 

Pogovor podira zidove med nami 

Ravnateljica: Majda Pikl, univ. dipl. ped., l.r. 

 

 

 

 

 

 


