I'I
OSNOVNA SOLA VIC
Abramova ulica 26
1000

Ljubljana

telefon: 01/25G61-61
e-naslov: qiglliroS!]Lgl4!!€i

OBMOENO ZDRUZENJE vETERANov
VOJNE ZA SLOVENIJO MESTA LJUBIJANE
Linhartova cesta 13, 1000 ljubljana
Telefon: 05/ 994 89 28
E-po5 ta: info(4rveterani-liubliane.si
\ e tcrani.ml ifa siol.net ;rvww.r'eterani-liubliane.si

Stevilka:328
Datum:5.1,2017

Spo5tovani ravnatelji in ravnateljice osnovnih 5olv Republiki
Sloveniji in slovenskih osnovnih 5o! v zamejstvu, ltaliji, Avstriji in
na MadZarskem!

Osnovna Sola Vid razpisuje 9. literarni natedaj
)Moja rodna domovina<< z naslovom:
Jaz in Slovenija dez 25 let
Literarni natedaj je namenjen mladim v vi5jih razredih slovenskih osnovnih 5ol, da skozi svoja
literarna dela spregovorijo o svojih obdutkih in razmi5ljanjih, kako doZivljajo svojo rodno
grudo. Slovenski narod je viharna stoletja pre2ivel tudi zaradi pokondnih, klenih in narodno
zavednih ljudi in posameznikov, ki so znali spodbuditi ljudi, da je naSa pisana slovenska
beseda, naie prelepe pesmi, naSa kultura tisti del slovenske narodove biti, ki zagotavlja
narodnr obstoj. Velika hvala in zahvala jim gre, da smo stali in obstali na svoji zemlji.
Nikoli skozi slovensko zgodovino ni bilo lahko, vedno smo se morali dokazovati. Danes, ko
imamo lastno drZavo in smo suveren narod je eno izmed pogostih vpraSanj v slovenski
dru2bi, razumevanje med nami samimi in predvsem naie razumevanje slovenske
prihodnosti. Vse pasti globalnega sveta v katerem Zivimo se odra2ajo tudi na slovensko
dru2bo.
Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da mladim damo priloznost in spodbudimo njihove
obdutke in predvsem zavest, da 2ivimo na svoji slovenski zemlji kot suveren narod. ki ljubi
svoj materin jezik, ga neguje in ohranja ludi za prihodnje rodove. Pomen materinega,
slovenskega jezika je bil kljudnega pomena za narodni obstoj in preZivetje slovenskega
naroda skozi celotno slovensko zgodovino.
V preteklih osmih literamih natedajih se je potrdilo, da imamo v mladih velik potencial in bili
smo prijetno preseneeeni kako mladi znajo in zmorejo zelo tenkodutno razmi5ljati in se
izra2ati v slovenskem jeziku. Sola pripravlja mlade na Zivljenisko pot, da z dose2enim
znanjem pridobijo osnovno izobrazbo, ki odpira vrata v razlidne oblike nadaljnjih izobtaievan)
za pridobitev poklica. Ali je to dovolj?. V prihodnosti bodo ti mladi kot odrasli ljudje sprejeli
odgovornost za vodenje slovenske dr2ave in usodo na5e domovine.
Zaio smo prepri6ani, da ;e izjemno pomembno, da pri mladih spodbudimo razmi5ljanja, da
smo kot narod po dolgih stoletjih danes samostojni in na svetovnem zemljevidu kot suveren
narod z lastno drzavo, naso Republiko Slovenilo
Cilj literarnega natedaja je, da poizkusamo mladim v osnovnih Solah v Republiki Sloveniji in
zame.jstvu vzpodbudiii skozi pisano Slovensko besedo domovinsko zavest, poudariti
domoljubje in pripadnost rodni grudi.

V razpisu Ze deveto leto sodelujemo skupaj z Obmocnim ZdruZenjem Veteranov Vojne
za Slovenijo mesta Ljubljane, ki neguje vrednote slovenske osamosvojitve
pridobuene v osamosvojitveni vojni 1991.

-

Literami natedaj je namenjen ucencem od 6. do 9. razrcda osnovnih 5ol v Republiki
Sloveniji in nasim rojakom v zamejstvu, ki iivijo v ltaliji, na Koro5kem v Avstriji in v
Porabju na Madiarskem.
V kolikor osnovne Sole nasih Oakov v zamejstvu nimajo udencev od 6. do 9. razreda lahko
posljejo svoje prispevke tudi udenci nizjih razredov.

Prijava na literami nate6aj: Literama dela posljite v Wordovi datoteki na naslov
(mrd@osvic.si) in literama prispevek skupaj s Prijavnico na natedaj v pisni obliki na naslov
Osnovna Sola Vii, Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana - za literami natee{.
Prispevke skupaj z izpolnjeno prijavnico v dopisu posljite najkasneje do 15. marca2017.

Besedilne vrste: prosti spis, pesem, drtice, esej

Ocenjevanje izdelkov: Literame prispevke bo ocenjevala tridlanska strokovna komisrja
pedagoskih delavcev OS Vie skupaj s Stiri dlansko komisijo Obmocnega ZdruZenja
Veteranov Vojne za Slovenijo

-

mesta Ljubljane.

Komisija bo upostevala vsa dela prejeta s postnim datumom 15.3.2017.

Po izboru komisUe, ki bo odlodala o nagrajenih literamih delih bo OS Vid
nagrajence in njihove mentorje najkasneje do 30. marca 2017

obvestila

.

Vse nagrajence, njihove mentorje, ravnateljice in ravnatelje in starse bomo povabili na
zaklju6no prireditev v Ljubljano, ki bo v mesecu aprilu 2017. Dokondni datum bomo
nagrajencem sporodili naknadno.

Vse dodatne informacije in pojasnila glede natecaja lahko dobite v tajnistvu OS Vid
(01 2s6 61 61).
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PRIJAVNICA NA NATEEAJ

Prijavljam se na literarni nateeaj >Moja rodna Domovina(.
lme in priimek

Naslov

Avtor:
udenec/udenka:

Mentor/naziv:
Sola:

Obdina:
Podpis avtorja:
uaenka/uCenec:

Podpis mentorja:

Dovoljenje za javno objavo:
lme in priimek star5a/zakonitega
zastopnika:

Podpis staraa/zakonitega zastopnika:

Kraj, datum:
Ravnatelj-ica:

Zig Sole:

