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Rogatec, 9. november 2020

Spoštovana ravnateljica, spoštovani učitelji!
Koledarsko leto 2020 se počasi izteka, novo se bliža in z njim koledar 2021, ki ga želimo
soustvariti z VIZ OŠ Rogatec.
26. decembra bomo obeležili 30 let samostojnosti in enotnosti Slovenije. Prepričani smo, da
v času epidemije korona virusa del svojega časa ob pouku na daljavo v družbi svojih
družinskih članov namenite tudi raziskovanju in opazovanju svojega okolja. Verjamemo, da
vam bo v izziv, da s paleto bogatih barv in s prefinjeno žlahtno slovensko besedo zajamete
bogastvo naravne in kulturne dediščine svojega domačega kraja.

Občina Rogatec razpisuje
likovni in literarni natečaj
Moja občina v samostojni Sloveniji
Natečaj je namenjen učencem VIZ OŠ Rogatec, PŠ Dobovec in PŠ Donačka Gora.
1. LIKOVNA DELA
Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda. Mentorje prosimo, da izberejo po
največ 8 likovnih prispevkov iz posameznega razreda.

Učence želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do sočloveka ter do
slovenske naravne in kulturne dediščine v svoji občini. To lahko storijo v katerikoli likovni
tehniki na dvodimenzionalni površini in v poljubni velikosti. Prispevki naj bodo delo enega
avtorja.
Dela pošljete ali prinesete na naslov občine Rogatec do 2. decembra 2020.
Na hrbtni strani likovnega izdelka mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in
prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za
vsakega sodelujočega posebej. Na naslov občine je potrebno oddati prispevek v originalni
obliki in tudi v elektronski obliki, saj bo tako omogočena objava na koledarju 2021 in v
drugih javnih glasilih občine Rogatec. Na hrbtno stran izdelka z lepilnim trakom prilepite
preganjen priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi
razstave.

2. LITERARNI NATEČAJ
Literarni natečaj je namenjen učencem od 5. do 9. razreda .
Želimo, da se učenci v svojih prispevkih vživijo v naravno in kulturno dediščino v svojem
domačem okolju, v občini Rogatec in izrazijo svoj odnos do prijateljev, sošolcev, sočloveka,
tudi do živali in rastlin kjer bivajo.
Naj prisluhnejo starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu življenja in ljubezni do
svojega domačega kraja, do lepe slovenske besede. Sprostite svojo domišljijo in premislite o
metaforičnem pomenu razvoja svobode slovenskega človeka.
Mentorje prosimo, da izberejo in pošljejo po največ 4 literarne prispevke iz posameznega
razreda.
K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami izpolnjen in prilepljen prijavni obrazec.
Le-tega prejmete v elektronski obliki in si ga natisnete sami za vsakega sodelujočega posebej.
Na naslov je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna
objava dela na koledarju ter v različnih občinskih in drugih javnih glasilih. Prispevke
pričakujemo do 2. decembra 2020.
Tehnike izražanja: pesmi, prosti spisi
3. POMEMBNO
Prispele izdelke različnih ustvarjalcev bo pregledala tričlanska strokovna komisija
posameznih področij razpisanega natečaja. Izdelke bomo razstavili ob proslavljanju 30letnice Plebiscita.

Strokovna komisija bo izbrala 12 likovnih del in literarnih del za koledar 2021. Vsi
zaposleni in učenci bodo prejeli koledar, učenci objavljenih del bodo zraven koledarja
prejeli priznanje ter posebno nagrado.
Prosimo, da se na prijavnice podpišejo tudi starši in s tem potrdijo, da se strinjajo z
objavo izdelkov njihovih otrok.
Prosimo, da vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov: Občina Rogatec (Za
likovni in literarni natečaj), Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, do 2. decembra 2020.
Na elektronski naslov: mojca.smit@rogatec.si

Veselimo se vaših del in vam želimo uspešno ter ustvarjalno delo.
Mojca Šmit, univ. dipl. obl.
podžupanja
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