
 

 

 

 

 

 

 

za šolsko leto 2021/2022 razpisuje literarni in likovni natečaj 

na temo tedna otroka RAZIGRAN UŽIVAJ DAN. 

 
 
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, grafike 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 in slikajte 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 največ A3.  

 

Razpisujemo tudi natečaj za najboljši LOGOTIP na temo IGRA IN RAZIGRANOST. 

Navodila za ustvarjanje logotipov prilagamo temu razpisu. 

 

Svoje prispevke lahko naslovite tudi po svoje, vendar v povezavi s temo IGRA. 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 15. aprila: 

- 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 Matic 

Dobrovnik in Ožbej Mlakar.  

 



 vecer.com 

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

na literarnem dopoldnevu v začetku junija. Obiskal nas bo pesnik, pisatelj, dramatik, 

igralec in prevajalec ter dobitnik Levstikove nagrade za življenjsko delo  Andrej 

Rozman Roza. 

 

Ponujamo vam nekaj predlogov za ustvarjanje: 

 

 

IGRE: TAKŠNE IN DRUGAČNE 

Igra v šoli 

Igra s prijatelji 

Igra z živalmi 

Najstniška igra 

Virtualna igra 

Športne igre 

Namizne igre 

Igre v različnih letnih časih 

Igra z masko v korona času 

Igram se sam 

Igra umetnosti 

 

Z IGRO V DOMIŠLJIJO 

Narobe svet: odrasli so postali otroci 

Igra v mojem svetu 

Igra, ki je še ni 

Igram se z besedami 

V deželi igranja 

Skozi igro spreminjam svet 

       KAJ OBČUTIM OB IGRI? 

Igra sreče 

Dan z igro – dan brez meja 

Z igro je krajši čas 

Ob igri se učim izgubiti in zmagati 

Ob igri se razvija prijateljstvo 

Z igro se sprostim 

Kdaj sem najbolj 

razigran/razigrana? 

 

OB IGRI SE SPRAŠUJEM … 

Se tudi odrasli igrajo? 

Igra in nasilje 

Ob igri se tudi spremo 

Skozi igro se učimo 

Je telefon prava igra? 

Je mladost igra? 

Kje je meja tekmovalnosti? 

Kako se igrajo po svetu? 

Pomembno je sodelovati, ne zmagati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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