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Spo5tovani ravnatelji-ce slovenskih osnovnih 5ol !

Razpis 4. literarnega nateiaja >Moja rodna domovina<

Namen natedqa je, da spregovorimo o ljubezni, spo5tovanju in razumevanju do sodloveka.
Vpra5ajmo se, ali enako govorimo tudi o prostoru v katerem smo se rodili, v katerem Zivimo,
kjer smo sredni in zadovoljni. Kako sem ponosen na ta prostor, spo5tujem materin jezik in ga

Zelim ohraniti, kakor so ga ohranjali na5i predniki? Mislim na svojo domovino?
Literarni natedaj je namenjen udencem od 6. do 9. ruzreda osnovne Sole. Vsaka Sola lahko
po5lje tri literame prispevke.
Na osnovi teh razmi5ljanj smo se na osnovni Soli Vid skupaj z Zvezo slovenskih dastnikov
odlodili v preteklih treh letih organizirati omenjeni literarni natedaj.
V juniju 2012, ob zakljudku 3. literarneganatelajaje bila odzivnost 5ol velika, zakljudek pa

smo organizirali v Ljubljani. Vsi nagrajenci literarnega natelaja pa so bili 2. oktobra2012
sprejeti pri predsedniku dr. Danilu Ttirku.
Tudi v letu 2013 se bo k oryanizaciji prikljudila Koordinacija domoljubnih in veteranskih
organizacij - KODVOS v katero so vkljudeni:
- Zveza dru5tev >General Maister<
- DruStvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske
- ZvezazdruLenj borcev za vrednote NOB
- Zveza dru3tev vojnih invalidov Slovenije
- Zveza veteranov vojne za Slovenijo
- Zveza slovenskih dastnikov
- Zveza policijskih veteranskih druStev Sever
- Dru5tvo MORIS Kodevska Reka
Tehnike izraLanjaz prosti spis, pesem, drtice, eseji, anekdote.

Kako se prijaviti na nateiaj? Na naslov: Osnovna Sola Vid, Abramova 26, 1000 Ljubljana.
Na literarnem prispevku mora biti napisano ime in priimek avtorja, naslov Sole, razred, ime
ter priimek mentorja, obdina. Literarne prispevke lahko po5ljete do 6. maja20I3.
Avtorji nagrajenih prispevkov prejmejo knjiZne nagrade.
Ocenjevanje izdelkov: literarne prispevke bo ocenjevala petdlanska strokovna komisija.
Nagrajence in njihove mentorje bomo povabili na zakljudno prireditev v Ljubljani, in sicer
6. junija 2013 ob 17. uri.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na 031-326-317,01 256 61 6l

Lepo pozdravljeni. Ravnateljica, Ana VEHAR

V Ljubljani, 30. oktober 2012

Priloga: prijavnica na natedaj
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PRIJAVNICA NA NATECAJ

Prijavljam se na literarni nateiaj nMoja rodna Domovina<<.

lme in priimek/naziv Naslov

Avtor

Mentor

Sola

Ob6ina
Podpis avtorja: Podpis mentorja ali star5a (skrbnika):


