NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine
Slovenije

(ZPMS). Namenjen je učencem osnovnih in srednjih šol.

Osnovni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi
problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu. S
pridobivanjem novih znanj spodbuja kritičen odnos do dogajanj v ožjem in
širšem okolju, krepi medosebno razumevanje, strpnost, solidarnost.
Natečaj spodbuja doživljanje in izražanje na vseh področjih umetnostnih
zvrsti - na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi
lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran. Poteka na treh nivojih: šolskem,
regijskem in nacionalnem. Letošnja tema je Če kruhek pade ti na tla,
poberi in poljubi ga.
Na naši šoli je za natečaj ustvarjalo 200 učencev pod mentorstvom 13
učiteljic (65 učencev na literarnem in 131 na likovnem področju, 3 so
ustvarili spletno stran in en učenec videoposnetek). 10 literarnih in 9
likovnih del se je uvrstilo na regijsko raven natečaja.
Naprej na nacionalno raven so se uvrstili: Lana Kokot, Nik Geč in Luka
Vetter s svojo internetno stranjo. Ustvarjali so jo pod mentorstvom
učiteljice Helene Ošlovnik, ki je tudi koordinatorica natečaja na šoli, in Žiga
Šapek z videoposnetkom, pod mentorstvom učiteljice Vanje Benko. Ožbi
Slatinšek (pod mentorstvom učiteljice Jožice Štavdekar) in Hana Mlakar
(pod mentorstvom učiteljice Mateje Čebulj) sta se na nacionalni nivo
uvrstila z literarnima deloma, Naja Potočnik (pod mentorstvom učiteljice
Jasne Bezjak Završnik) pa z likovnim delom.
Vsem iskreno čestitamo!
Vsa dela, uvrščena na regijsko in nacionalno raven, si lahko ogledate na
spletni strani https://os0120.evropavsoli.si, ki je nastala v sklopu natečaja
in je bila uvrščena na nacionalno raven.

NA NACIONALNO RAVEN SO SE IZ NAŠE ŠOLE UVRSTILA
NASLEDNJA DELA:

INTERNETNI NATEČEJ
https://os0120.evropavsoli.si
Lana Kokot, Luka Vetter in Nik Geč (8. b-razred)
Mentorica: Helena Ošlovnik

VIDEO NATEČAJ
https://www.youtube.com/watch?v=etUdeasATLI
Žiga Šapek (9. b-razred)
Mentorica: Vanja Benko

LITERARNI NATEČAJ
ČE BIL BI KRALJ TEGA PLANETA

DOVOLJ HRANE ZA VSE LJUDI

Vidim, kaj se po svetu dogaja –

Če kruhek pade ti na tla,

brez hrane, na mrzlem, brez čaja …

poberi in poljubi ga.

otrokom, odraslim, živalim, žal,

Spomni na tiste se ljudi,

dolga je pot do raja.

ki lakota življenje jim greni.

Če srečal bi kje prijaznega zmaja,

Bodi srečen, ko imaš kosilo,

prosil bi ga, naj poleti do kraja,

za vsak kos pod prisilo.

kjer pomanjkanje traja in traja.

Če več trebušček ne zdrži,

Nabasal bi mu igrač in dobrot za

se hrana za zvečer pusti.

otroke,
potolažil bi jih, jih prijel za roke.

Malo vitaminov pa še kak beljak,
postal boš velik kot vojak.

Rad bi videl te očke vesele,

Včasih se nam zdi,

želim si, da bi od veselja zapele.

da vse nam kar preveč diši,
vse po malem,

Če bil bi kralj tega planeta,

da bo hrane dovolj za vse ljudi.

ne dovolil bi, da se komu še kdaj
pomanjkanje obeta,

Hana Mlakar, 7. a

poskrbel bi za vse ljudi in živali,
da njihovi srčki bi vedno na toplem spali.

Revščina bila bi le sanje,
nikoli več ne bi želel pogledati vanje.

Ožbi Slatinšek, 5. a

Mentorica:
Jožica Štavdekar

Mentorica:
Mateja Čebulj

LIKOVNI NATEČAJ

Naja Potočnik (3. razred)
Mentorica: Jasna Bezjak Završnik

Zapisala: Simona Grabner
Priloge: Helena Ošlovnik

