
 

 

 

 

 

 

 

za šolsko leto 2022/2023 razpisuje literarni in likovni natečaj 

na temo tedna otroka SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. 

 
 
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. Dela 

naj bodo izvirna, ne posnemajte drugih. 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 SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. 

Navodila za ustvarjanje logotipov prilagamo temu razpisu. 

 

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

preživljanja časa. 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. februarja: 

- 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 Bine Filač in 

Ožbej Mlakar.  

 



Pohvaljeni in nagrajeni prispevki bodo objavljeni v glasilu Bela 

vrana.  Predstavljeni bodo na literarnem dopoldnevu v sredo, 

5. 4. 2023. Obiskal nas bo pesnik, pisatelj, dramatik, esejist 

in režiser Vinko Möderndorfer, ki ustvarja za otroke, mladino 

in za odrasle. Za svoja dela, namenjena mladim, je bil večkrat 

nagrajen, njegova dela pa letos berete tudi za Cankarjevo 

tekmovanje. 

 

 

Predstavniki šolske skupnosti vam ponujamo nekaj predlogov za ustvarjanje: 

 

 

S PRIJATELJI 

Kako dobro se imamo? 

Kako si pomagamo? 

Naša pustolovščina 

Najboljša športna zabava 

Prijateljstvo v športu 

Pogovor je vse rešil 

Svet brez prijateljev? 

 

SE IMAMO VSI DOBRO? 

Skrb za posameznike 

Vsi za enega, eden za vse 

To nas res teži 

Komu lahko zaupamo? 

Skupaj smo pomagali 

Razmišljaj s svojo glavo 

Vsak je drugačen, a vsi smo skupaj 

Šport in športno obnašanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVALI 

Najboljši dogodek z mojo živaljo 

Se imajo tudi živali z nami lepo? 

Upoštevam pravice živali? 

 

IGRAMO SE 

To je bila najboljša igra! 

Kje so meje zabave? 

Najbolj smešen dogodek 

Igra, ki je še ni bilo 

Se raje igram sam? 

 

USTVARJANJE 

Kaj lahko ustvarimo skupaj? 

Skrita pustolovščina 

Pripravimo presenečenje 

Koga lahko razveselimo … 

Skupaj smo našli rešitev 

Skupna kuharska pustolovščina 

Skupaj najdemo več besed 

 

DOBRO SE IMAMO 

Takrat smo se res dobro imeli 

Najboljše sanje! 

Načrt za boljši svet 

Kaj lahko naredim za boljše odnose? 

Kaj je zame spoštovanje? 
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Vir fotografije: emka.si 

Ravnateljica:  

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


