
 

JSKD OI DRAVOGRAD IN KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOVv sodelovanju z Javnim zavodom 
Dravit in ZKD V OKVIRU 17. PESNIŠKE OLIMPIJADE 2016 RAZPISUJETA 6. 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, ki se z ENO (1) avtorsko pesmijo, napisano v slovenskem 
jeziku, prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. Natečaj je razdeljen v dve 
starostni kategoriji: 
 

1. kategorija: učenci od 1. do 4. razreda OŠ 
 

2. kategorija: učenci od 5. do 9. razreda OŠ 
 
 

Tema natečaja je: Ta svet se vrti, vrti, vrti 
 

Pesem naj metaforično (v prenesenem pomenu) ponazarja tematiko, pri čemer naj učenci 
čim bolj domišljijsko in  inovativno opišejo in z besedami oz metaforami orišejo svet, kot ga 
vidijo sami.  Svet, v katerega odraščajo današnji učenci, je popolnoma drugačen, prihodnost 
je nepredvidljiva, mogoče je marsikaj. 
S temo natečaja želijo organizatorji učence vzpodbuditi h kritičnemu razmišljanju o 
dogajanju okoli njih – svet kot nenehno vrteča se krogla univerzalnih vrednot prijateljstva, 
družine, poštenosti, strpnosti in miru, na kateri lahko s sodelovanjem na vseh ravneh 
sobivamo vsi prebivalci sveta. 
 

 
Učenci nižjih razredov (1. - 4. razred) o tematiki razmišljajo v smislu univerzalnih vrednot 
in občutka za sočloveka. 
 

Učenci višjih razredov (5. - 9. razred) pa že v smislu razumevanja, da se nihče več ne sooča 
samo s svojimi specifičnimi problemi, ampak da je pomemben vsak košček v mozaiku, ki 
lahko pripomore k boljšemu jutri.  
 

 
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 (v enem izvodu) in opremljena z 
imenomin priimkom učenca ter podatki o osnovni šoli in razredu. 
 



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 in praktično nagrado ter priznanjem, povabljeni pa bodo tudi 
nazaključno prireditev 17. Pesniške olimpijade, ki bo v soboto, 26 novembra 2016 v Dvorcu 
Bukovje, v  
Dravogradu, kjer bodo lahko svojo pesem predstavili občinstvu. 
Pesem, opremljeno z imenom in priimkom, naj učenci (s pomočjo staršev ali učiteljev) 

skupaj z izpolnjeno prijavnico pošljejo najkasneje do nedelje.6. novembra 2016, na 

elektronski naslov: info@pesniska-olimpijada.si, s pripisom »6. MLADA PESNIŠKA 

OLIMPIJADA«. 

O rezultatih natečaja, podelitvi nagrad in ostalih podrobnostih bodo udeleženci (njihovi 
starši ali učitelji) obveščeni po elektronski pošti ali telefonu najkasneje do torka, 15. 
Novembra 2016. 
 
Pesmi, zapisane v Wordu, pošljite na elektronski naslov: darja.medved1@guest.arnes.si  
 
Tudi tako lahko sporočite, v kakšnem svetu bi si želeli živeti.  
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Aktiv učiteljic slovenščine 
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