ŠOLSKI PREŠERNOV NATEČAJ 2021/2022
LITERARNO PODROČJE
Dragi mladi avtorji literarnih prispevkov!
Smeh je pol zdravja, nasmeh je človekov najlepši nakit, od smeha nas včasih
bolijo celo trebuhi, po licih pa nam tečejo solze kar v potokih. Potrebujemo ga,
hitro se ga nalezemo, včasih kdo z njim premaga celo kakšno zagato.
Pa ga znamo ujeti v pesem, šaljivko, napisati kratko smešno zgodbo,
humoresko? Se nam je kdaj zgodilo kaj tako smešnega, zabavnega, da bi s
pripovedjo o tem nasmejali še druge?
Prepričani smo, da prav vi zmorete s svojim literarnim ustvarjanjem smeh
raznesti po šolskih hodnikih med sošolce in učitelje naše šole. Tako, da jih malo
požgečka, če se dan obleče v sivino.
Ošilite svoje svinčnike ali pustite prstom sprehod po tipkovnici.
POGOJI SODELOVANJA
KAJ?

Tema: SMEH

Smeh je igra dveh:
enega, ki se smeji,
in drugega, ki smeh lovi.
Peter Svetina
KATEGORIJA?

KDO?

DO KDAJ?
KAKO?

TEHNIČNE
ZAHTEVE

• pesem
• pripovedno besedilo
• kratka dramska igra
Literarnega natečaja se mladi pesniki in pisatelji lahko
udeležite v 3 starostnih kategorijah:
• učenci 4. in 5. razreda,
• učenci 6., 7. razreda,
• učenci 8. in 9. razreda.
Literarne prispevke pričakujemo do 21. 1. 2022
Učenec lahko sodeluje z literarnim izdelkom, ki ga napiše
na roko ali na računalnik in opremljenega s podatki o
avtorju (ime, priimek, razred) odda v škatlo v Prešernovem
kotu v šolski knjižnici.
Besedilo je lahko napisano lastnoročno ali z računalnikom
na list, velikosti A4.

KRITERIJI
OCENJEVANJA

NAPOTKI

• Skladnost naslova z vsebino besedila,
• bogato besedišče,
• slovnična, skladenjska in pravopisna pravilnost,
• ustrezna členitev besedila,
• slog pisanja.
Pero naj vam svobodno teče, v pomoč pri izbiri literarne
vrste pa so vam lahko naslednje oblike:
• pesem: balada, sonet, romanca, haiku, svobodna
pesniška oblika, glosa …
• kratka zgodba: domišljijski spis, doživljajski spis,
črtica, humoreska …
• kratko dramsko besedilo (skeč)
Ambasadorji kulture OŠ Sostro, literarno področje

