OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
in

RAZPISUJETA
nagradni natečaj na temo
»Voranc s šopkom solzic«
in vabita k pisanju učence osnovnih šol s Prežihovim imenom.
Vabimo k branju Prežihove pripovedi Solzice. V mesecu maju cvetejo solzice, s katerimi je
Voranc razveselil mater. Cvetejo tudi pri vas? Poznate skrivne kotičke, kjer se zbirajo v šopih
ali jih imate celo v domačem vrtu? Ste kdaj nabrali šopek in ga komu podarili? Kaj vam
pomenijo cvetoče, dišeče rože? …
Zapišite doživljajski spis o svojem doživetju s solzicami ali katerimi koli cvetočimi rožami. Svoje
doživetje primerjajte z Vorančevim in razmislite o podobnostih in razlikah.
Natečaj je namenjen petim skupinam učencev:
1. osnovnošolcem 6. razreda;
2. osnovnošolcem 7. razreda;
3. osnovnošolcem 8. razreda;
4. osnovnošolcem 9. razreda;
5. osnovnošolcem v zamejstvu (ločeno za nižjo in višjo stopnjo).
Če bo v vsaki skupini najmanj deset izdelkov in bodo zadostili kriterijem, bomo (za vsako skupino)
podelili dve nagradi, v nasprotnem primeru le eno. Prosimo, da iz vsake skupine pošljete do pet

najboljših IZDELKOV – če se vam izide, še v letošnjem šolskem letu, če ne, do 18.
septembra 2020, na naslov

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM
Gozdarska pot 11
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
s pripisom »Nagradni natečaj«.
Na učenčevem ORIGINALNEM izdelku naj bodo zapisani: šifra, razred in šola.
V zaprti kuverti pa: šifra z imenom in priimkom učenca, ime šole in mentorja.
Dragi učitelji/mentorji, naše druženje ob literarnem razpisu traja že več kot deset let – ne
dovolimo temu noremu času, da pretrga naše niti in prekine nekaj lepega in dobrega.
Spodbudite učence k ustvarjanju, da se bomo lahko v jeseni ali na pomlad v Ljubljani veselili
naših skupnih uspehov.
O rezultatih bomo obvestili vse sodelujoče šole; upamo da pred srečanjem šol s Prežihovim
imenom in da se bodo nagrade lahko podelile ob našem snidenju.

Že vnaprej hvala za sodelovanje in na svidenje v Ljubljani!
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