Osnovna šola Pesnica ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, razpisuje
šolski literarni in likovni natečaj
na temo

ki je namenjen učencem do 1. do 9. razreda.
Leto 2020 je bilo posebno leto, nenavadno. Kljub
mnogim trenutkom, ki so nas nasmejali, razveselili, pa je
to leto zaznamoval koronavirus, ki nam je zagotovo vsem
posegel v življenje. Zatekli smo se na varno, v svoje
domove.
Nekateri ste se hitro sprijaznili z novim načinom bivanja,
nekateri ste le stežka sprejeli ukrepe. Zagotovo pa smo se
vsi zamislili in v teh časih so prišle na dan vrednote, na
katere smo mogoče malo pozabili. Kako ste se spoprijeli s
korona časom? Je vplival na vas, na vaš osebnostni
razvoj? Kaj vam danes pomenijo prijatelji, druženje,
družina, dom, šola? Kako si predstavljate prihodnost, kaj

Rišem hišo lepe pesmi,
rišem jo na srčno stran,
rišem s čopičem ljubezni,
z barvami pričakovanj.
Rišem fino tanko črto,
ki gre prek ovir in zla
v pokrajino, vsem odprto,
tja, kjer sreča je doma.
Rišem v hiši drobno ptico,
ki ima srebrni glas
in oznanja z njim pravico
vsemu svetu za vse nas.
Rišem, rišem, ne dorišem,
rišite za to še vi,
da skup pridemo do hiše,
kjer bo dom za vse ljudi.

pričakujete, kaj si želite?

Tone Pavček

Ozrite se v preteklost, sedanjost in v prihodnost in naslikajte, kar vidite, kar želite.
O tem pišite in likovno ustvarjajte! Pričakujemo vaše:
 literarne prispevke (pesem, pravljica, zgodba, dramsko besedilo, domišljijski
spis, opis …),
 likovne izdelke (risba, slika, strip, plakat, maketa, modna kreacija, kulisa, lutka,
filmček, animacija ...).
Literarne in likovne izdelke opremite s svojimi podatki (ime, priimek, razred) in jih
najkasneje do 31. 1. 2021 naložite v spletno učilnico (Interesne in druge dejavnosti –
Šolski natečaj Prešernijada).
Razglasitev najboljših prispevkov bo na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.
Ko pa se ponovno vrnemo v šolo, bomo pripravili razstavo izdelkov.
Vabljeni k sodelovanju! Veselimo se vaših stvaritev.
Natečaj sta pripravili: Tadeja Vraber in Mihaela Fike

