Razpis tekmovanja iz znanja pisanja
umetnostnih besedil - poezije
Za leto 2019 razpisujemo državno tekmovanje iz
znanja pisanja umetnostnih besedil - poezije, in sicer:

Maraton poezije
1. Tekmovanje iz znanja pisanja umetnostnih besedil za osnovne šole

 Tekmovanje bo potekalo na šolski in državni ravni.
 Šolsko tekmovanje bo v torek, 13. novembra 2018, od 00.00 ure do 24.00 ure.
Na državni ravni bo tekmovanje potekalo v četrtek, 7. februarja 2019, od 00.00
ure do 24.00 ure preko spletnega dostopa na spletni strani OŠ Odranci.
V šolskem letu 2018/2019 se na Osnovni šoli Odranci organizira državno tekmovanje
iz znanja pisanja umetnostnih besedil – poezije. Tekmovanje na državni ravni bo
potekalo preko spletnega dostopa na spletni strani OŠ Odranci.
Tekmovanje bo na šolski in na državni ravni potekalo individualno. Vse zainteresirane
šole morajo najprej izvesti šolsko tekmovanje. Naprej gres najboljši avtor.
Iz vsake prijavljene šole gresta lahko naprej največ dva tekmovalca. Šolsko
tekmovanje vodi in ocenjuje mentor in učitelji s posameznih področij (učitelj slovenisti,
mentor literarnega krožka ipd.).
Na državni ravni bo poezijo ocenjevala tekmovalna komisija potrjena s strani šole
organizatorke.
Tekmovanje bo na državni ravni potekalo sočasno za vse tekmovalce in je namenjeno
učencem. Vsaka tekmovalec mora imeti svoj računalnik z dostopom do svetovnega
spleta. Zapis poezije bo v enotnem formatu: Google Docs.
Organizator bo poskrbel za nemoten dostop do spletnega dokumenta, kjer bo
tekmovalec lahko izvedel zapis svoje poezije, ne prevzema pa odgovornost za njegove
šibkejše tehnične zmožnosti.
Tema za pisanje poezije bo na dan šolskega tekmovanja objavljeno na domači strani
spletne strani OŠ Odranci neposredno pred pričetkom šolskega tekmovanja. Prav tako
bo tema tekmovanja na državnem tekmovanju neposredno pred pričetkom državnega
tekmovanja na domači strani spletne strani OŠ Odranci.
Vsaka šola lahko prijavi največ dva najuspešnejša tekmovalca.

PRIJAVNICA – MARATON POEZIJE 2019
Spoštovani!
Pred vami je prijavnica za državno tekmovanje iz znanja pisanja umetnostnih
besedil - poezije za učence osnovnih šol. Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:
Osnovna šola Odranci, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci.
Kontaktna oseba je mentor, ki prijavlja tekmovalce in bo na svoj e-naslov prejemal vsa
nadaljnja navodila glede tekmovanja. Mentor s to prijavnico potrjuje, da bo izvedel
šolsko tekmovanje na svoji šoli. Podatke o tekmovalcih (največ dva tekmovalca), ki
bosta tekmovala na državnem tekmovanju se po končanem šolskem tekmovanju
posreduje po elektronski pošti organizatorju na andrej.kociper@gmail.com, vendar
najpozneje do 15.12.2018.
AKTIVNOST

Maraton poezije

ŠOLSKO TEKMOVANJE

DRŽAVNO
TEKMOVANJE

torek, 13. novembra 2018 četrtek, 7. februarja 2019

Nivo: državno
Dejavnost: tekmovanje
Datum državnega tekmovanja: četrtek, 7. februarja 2019
Kraj tekmovanja: spletni dostop na spletni strani OŠ Odranci
Datum šolskega tekmovanja: torek, 13. novembra 2018
Zadnji rok za oddajo prijavnice: 30.september. 2018!
S prijavnico potrjujete plačilo kotizacije v višini 20 EUR na šolo (ne glede na to, če
bosta tekmovala dva ali samo eden). S to kotizacijo bomo pokrili stroške (poštnine
in tiskovine za priznanja učencem ter mentorjem) in štiri izvode tiskane pesmarice,
ki jo prejeme vaša šola. Račun bo izstavljen skupaj s priznanji. Pesmarice šole
prejmete takoj, ko pridejo iz tiskarne.
PODATKI ŠOLE: _____________________________________________________
NASLOV ŠOLE:______________________________________________________
Kontaktna oseba/mentor: __________________________
Ime in priimek:__________________________e-mail:____________________

Kraj in datum:

Pečat šole

Podpis prijavitelja:

