ČESTITKE VELIKI NAGRAJENKI 2021-2022
LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Plakat MIRU - Peace Poster – Lions Slovenj Gradec - Lions Slovenija
Na natečaju z naslovom "We are all conected - Vsi smo povezani" je
sodelovalo nad 600.000 otrok iz 55 držav sveta in zmagala je SLOVENIJA,
zmagala je naša osmošolka Anja. V palači OZN v New Yorku so jo razglasili
za absolutno zmagovalko.
Iskrene čestitke nagrajenki Anji Rožen z OŠ Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem, ki je Plakat miru narisala pod pokroviteljstvom LIONS kluba
Slovenj Gradec in pod mentorstvom naše profesorice likovne umetnosti
Alijane Tertinek.

https://www.youtube.com/watch?v=8rgPu_meLag
https://www.vecerkoroska.com/vk/aktualno/mlada-ravencanka-prva-nasvetovnem-natecaju-plakat-miru-sodelovalo-je-vec-kot-pol-milijona-otrok10274908

Anja je povedala, da se je jeseni, ko je slika začela nastajati, ravno učila
plesti. Videla je, da s pletilke ne sme izpustiti nobene zanke. Ob tem se je
rodila ideja za njeno delo. Slika predstavlja povezanost ljudi in planeta
Zemlja. Ljudje se na njej držijo eden drugega, pri čemer se moramo
zavedati, da če eden popusti, bodo vsi padli. Želi si, da bi začeli razmišljati
o povezanosti …

https://www.google.com/amp/s/www.koroskenovice.si/novice/na-svetovnemnatecaju-plakat-miru-zmagala-korosica-anja-rozen/amp/

Čestitke dežujejo, fotografiranje in snemanje je na dnevnem redu.
Prireditve potekajo. Lepo. Ponosni smo na Anjo in njen uspeh v svetovnem
merilu. Ponosni smo VSI prežihovci, ponosni so njeni najbližji in ponosni
so lionisti.
https://www.facebook.com/212374228796199/posts/5371985319501705/

Fotografirala: Mateja Čebulj, učiteljica
Na fotografiji: Alijana Tertinek, Anja Rožen in ravnateljica Bojana Verdinek

Fotografiral: Nejc Strojnik (za Večer)
Na fotografiji Tone Gašper, Anja Rožen in Alijana Tertinek

Likovna umetnost je brez dvoma Anjino močno področje. Že v lanskem
šolskem letu je na likovnem natečaju PODARI ZNAMKO SLOVENIJI ZA
ROJSTNI DAN osvojila naziv zmagovalke na državni ravni v svoji kategoriji.
Objavo najdete na naši spletni strani (https://www.os-prezih.si/?p=16416).
Letos je bila Anja na natečaju NARIŠI OBLEKO Srednje šole za storitvene
dejavnosti in logistiko (med 80 sodelujočimi učenci iz 18 šol) izbrana med 10
finalisti. Tudi svojo prihodnost vidi v oblikovanju.

Fotografija njenih modnih 'skic'.

Anja, pri svojih letih si dosegla svetovno priznanje. S tem si na zemljevid
prepoznavnosti celega sveta zarisala sebe, našo šolo, občino, regijo in
državo. Naj bo to spodbuda za tvoje nadaljnje delo, kajti le delo prinese
uspehe. Ponosni smo nate in se veselimo s tabo.
PREŽIHOVCI

