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Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 

v okviru projekta Metelkovo pero vabi k sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju  z naslovom  

ZA LJUBI MIR … 

Namen natečaja 

Naša šola ponosno nosi svoje ime po Franu Metelku (1789—1860), slovenskem duhovniku,  

slovničarju, gimnazijskem profesorju in prevajalcu šolskih in verskih knjig.  

Metelkovo najpomembnejše delo je slovenska slovnica, izdana v nemščini, Lehrgebaude der 

slowenischen Sprache im Konigreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen (1825). Prevod v 

slovenščini:  Slovnica slovenskega jezika v Ilirskem kraljestvu in sosednjih provincah. Po slovnici 

češkega jezikoslovca Abbéja Dobrovskega. 

Z njo je uvedel nekaj pomembnih znanstvenih novosti, predvsem pa je predstavil svoj novi črkopis, 

imenovan tudi metelčica.   

 Anton Martin Slomšek pa je o njem zapisal: 

»Tihemu potoku podoben, ki lepe senožeti in ravna polja rosi, je delal Metelko do svoje sive starosti. 

Bil je Metelko ves Slovenec in pa Dolenjec.«  

Tema 

Tema letošnjega natečaja je  MIR.  V svojih proznih,  pesniških in likovnih stvaritvah naj mladi 

ustvarjalci razmišljajo,  kaj jim pomeni mir, kako ga gradijo  in širijo v svet, kako se ljubezen in 

svoboda kažeta v njihovih mislih o miru. 

Pri ustvarjanju o miru naj vas navdihujejo  verzi Karla Destovnika Kajuha   ̶ jezikoslovca, esejista, 

dramatika, partizana, predvsem pa pesnika, saj v letošnjem letu obeležujemo 100. obletnico 

njegovega rojstva.  

 »Med ljudi bom šel 

s knjigo Hugoja v rokah. 

In klical ljudem bom in klicali 

bodo milijoni z menoj.  

»Dol z vojno, nasiljem, krivico!« 

Za mir bom govoril, ljubezen, svobodo. 

Začutil bom dneva novega sij.« 

(K. D. Kajuh) 

Mentorji, povabite svoje učence in učenke k sodelovanju in spodbudite njihovo ustvarjalnost, 

izvirnost. 
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Udeleženci – sodelujoči 

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda, in sicer bo potekal v 3 skupinah: 

1. triletje (1. do 3. razred): likovni, 

2. triletje (4. do 6. razred): literarni, 

3. triletje (7. do 9. razred): literarni.   

Šola lahko sodeluje z največ 8 izdelki iz vsake skupine.  

Likovni natečaj za učence 1. triletja 

Tema: ZA LJUBI MIR … 

Format: A4 ali A3 

Likovna tehnika je lahko s področja grafike, slikanja ali risanja. 

Vsaka šola lahko pošlje do 8 likovnih del. 

Likovna dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija, med izbranimi bodo tri dela nagrajena. 

Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih naše šole ob zaključku natečaja, predvidoma 

16. 12. 2022.  

Na literarnem natečaju lahko učenci sodelujejo s prispevki različnih zvrsti: razmišljanje, domišljijski, 

doživljajski spis, pismo, pesem … 

Način sodelovanja 

Likovne izdelke pošljite na naslov OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan s pripisom 

Natečaj Metelkovo pero. Izdelku priložite spremni list.  

Literarne prispevke pošljite na elektronski naslov metelkovo.pero@os-skocjan.si s spremnim listom.  

Dodatna navodila: 

- besedilo naj vsebuje do 4000 znakov s presledki,  

- pisava calibri, 

- velikost črk 12, 

- leva poravnava besedila. 

 Vsaka šola lahko pošlje do 8 literarnih  del iz vsake skupine. 

Prispevki naj bodo jezikovno in pravopisno urejeni in še niso bili objavljeni. Ustvarjalci in njihovi 

mentorji zagotavljajo, da so sami avtorji prispevka in da soglašajo  z objavo svojega prispevka v 

šolskem glasilu in na spletu.  
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Tričlanska strokovna komisija bo izmed poslanih prispevkov izbrala po tri najboljše iz vsake skupine. 

Pri tem bo upoštevala naslednje kriterije: kakovost in izvirnost besedila,  povezanost s temo, 

jezikovno in pravopisno pravilnost. 

Izbrani in nagrajeni izdelki bodo razstavljeni v prostorih naše šole ob zaključku natečaja, predvidoma 

16. 12. 2022. 

Čas trajanja razpisa 

Natečaj poteka  od 3. 10. 2022. Rok za oddajo prispevkov je 8. 12. 2022, o načrtovanem zaključku  

16. 12. 2022 boste obveščeni na spletni strani naše šole.    

Dodatna navodila na tel. št. 07 38 46 608 (Marinka Cerinšek) ali na e-naslovu 

 metelkovo.pero@os-skocjan.si ali marinka.cerinsek@os-skocjan.si. 

 

Prijazno valjeni k sodelovanju. 

 

Pripravila Marinka Cerinšek.    Ravnateljica Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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Metelkovo pero 2022/2023 

ZA LJUBI MIR  … 

 

Spremni list k izdelku 

• 1. triletje: likovni natečaj 

• literarni natečaj (Ustrezno obkrožite.) 

IME IN PRIIMEK 
AVTORJA/AVTORICE: 

 

NASLOV DELA:  

RAZRED, ŠOLA:  

NASLOV ŠOLE S POŠTNO ŠTEVILKO:  

E-NASLOV šole:  

STAROSTNA SKUPINA: 2. triletje,   3. triletje, odrasli (Ustrezno 
obkrožite.) 

SPOL:  M    Ž  (Ustrezno obkrožite.) 

IME IN PRIIMEK 
MENTORJA/MENTORICE 

 

E-NASLOV MENTORJA/MENTORICE:   

TELEFON MENTORJA/MENTORICE/ 
ŠOLE:  

 

 

Kraj, datum: 

Spremni list priložite k vsakemu prispevku.   
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