Partnerji projekta Pesniška olimpijada

JSKD OI DRAVOGRAD
v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit in ZKD Dravograd

V OKVIRU 20. PESNIŠKE OLIMPIJADE

RAZPISUJE 9. NATEČAJ OTROŠKE POEZIJE

Natečaj je namenjen promociji poezije in širjenju literarne
kulture med osnovnošolci. Cilj natečaja je mlado poezijo
predstaviti širši javnosti.
PREDMET RAZPISA
Sodelujejo lahko vsi osnovnošolci od 1. do 9. razreda, ki se z ENO (1) avtorsko pesmijo, napisano
v slovenskem jeziku, prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. Natečaj je razdeljen v 3
starostne kategorije:

1. kategorija: učenci od 1. do 3. razreda OŠ
2. kategorija: učenci od 4. do 6. razreda OŠ
3. kategorija: učenci od 7. do 9. razreda OŠ
TEMA NATEČAJA
»STOPIMO SKUPAJ«
Pesem naj čim bolj metaforično ponazarja tematiko. Učenci naj svojstveno in inovativno
opišejo in z besedami oziroma metaforami orišejo svoj pogled na sožitje v odnosu človeknarava. Razmislijo naj, kaj vse lahko storimo, če smo solidarni in »stopimo skupaj« v boju
proti onesnaževanju in uničevanju našega prekrasnega planeta Zemlja.
V današnjem času ekonomije, ki jo vodita denar in pohlep, človek uničuje okolje in naravno
ravnovesje “daj-dam” med človekom in naravo. Naravi vzamemo zelo veliko, nič pa ji ne
vrnemo, še več, z njo ravnamo zelo grdo (smeti povsod, prekomerno sekanje gozdov, preveč
izpušnih plinov in strupenih snovi v ozračju in v zemlji, divji lov na (ogrožene) živali …)

Za primer: 20 % Amazonskega pragozda je bilo posekanega v zadnjih 40 letih, naslednjih 20 % naj
bi ga izgubili v naslednjih 20 letih. Človeštvo vsakodnevno za svoje potrebe izkorišča na milijone
naravnih virov, pozablja pa na starodavne tradicije in prakse, ko je človek še živel v sožitju z
naravo. Čudi pa se nad katastrofami, ki ga doletijo. Čudno, mar ne?
Vsak od nas je v skrbi za planet pomemben. Če pa smo enotni, lahko naš planet očistimo in
ohranimo na naslednje generacije. Bodimo ponosni na naše okolje in se ponovno naučimo,
da kadar nekaj vzamemo, vrnemo nekaj drugega. Kaj boste pa vi naredili danes? S katerimi
talenti, znanji in strastjo boste naredili nekaj dobrega za naš planet? In kdaj začnemo?

POGOJI ZA PRIJAVO
-

-

-

Avtor pesmi mora biti osnovnošolec, pesem pa mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Naslov pesmi je prepuščen avtorju. Učenci se lahko zgledujejo po pesmih otroških
avtorjev, ki so ali še pišejo o podobni tematiki, vendar pesmi ne smejo vsebovati istih
verzov ali celo celih delov pesmi.
Pesem naj bo napisana in shranjena v programu Word, pisava Times New Roman,
velikost črk 12 in opremljena z imenom in priimkom učenca ter podatki o osnovni šoli in
razredu.
Pri pošiljanju pesmi več avtorjev v enem dokumentu mora biti vsaka pesem na svoji
strani, opremljena z imenom in priimkom ter razredom, ki ga učenec obiskuje.
Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.

Strokovna žirija, ki jo bo izbral organizator, bo najizrazitejše tri (3) avtorje iz vsake kategorije
nagradila s knjižno nagrado in priznanjem, povabljeni pa bodo tudi na zaključno prireditev
20. Pesniške olimpijade, ki bo v soboto, 9. novembra 2019, zvečer v Dvorcu Bukovje, v
Dravogradu, kjer bodo lahko svojo pesem predstavili občinstvu.

PRIJAVA
Pesem, opremljeno z imenom in priimkom, naj učenci (s pomočjo staršev ali učiteljev) skupaj z
izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do ponedeljka, 21. oktobra 2019, na elektronski naslov:
info@pesniska-olimpijada.si, s pripisom »9. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA«.
O rezultatih natečaja, podelitvi nagrad in ostalih podrobnostih bodo udeleženci (njihovi starši ali
učitelji) po elektronski pošti obveščeni najkasneje do srede, 30. oktobra 2019.

Vodja projekta Pesniška olimpijada
Barbara Žvirc

Dravograd, 23. september 2019

Vodja JSKD OI DRAVOGRAD
Robert Preglau

PRIJAVNICA* NA 9. NATEČAJ
»MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA«
Prijavnico in pesem naj učenci pošljejo najkasneje do ponedeljka, 21. oktobra 2019,
na elektronski naslov: info@pesniska-olimpijada.si,
s pripisom »9. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA«.
Dodatne informacije dobite na tel. št.: 051 634 961 (Barbara)

Ime in priimek učenca:
Osnovna šola in razred:
Letnica rojstva učenca:
E-pošta za obveščanje o rezultatih natečaja:
Ime in priimek starša ali učitelja:
Strinjam se z objavo rezultatov na spletni strani Pesniške olimpijade, na socialnih
omrežjih in v medijih (napišite DA, če se strinjate, in NE, če objave ne dovolite):

* Prijavnica je lahko izpolnjena v Wordu in poslana kot priponka. S poslano prijavnico in pesmijo se strinjate, da se
vaši podatki hranijo izključno za namen obveščanja o rezultatih natečaja in organizacijo dogodka. Rezultati natečaja
(ime in priimek, šola) bodo objavljeni na spletni strani Pesniške olimpijade, na socialnih omrežjih in v medijih.

