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LIKOVNO–LITERARNI NATEČAJ
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 2021

Min maliZEM
V času zaprtja našega prostora v mehurčke nastaja ob minimalnih prehodih
tudi minimalna možnost uporabe materialov. Pa kljub temu ostaja material
vse, kar nas obdaja.
In misel, vse, kar ni umetnost, je umetniški material, pa tudi misel o
tem je že ustvarjalni proces. Uporabite vse, kar vam pride pod roke,
dodajte zamisel in ustvarjalni proces ter prepričan sem, da boste uspeli
več kot le minimalno.
mag. Oto Vogrin

LIKOVNI NATEČAJ
Komisija (mag. Oto Vogrin, Daniela Bugarin in Martina Jaunik)
razpisane pogoje in izmed prispelih likovnih del izbrala.
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je upoštevala

PATRIK PUHIČ, 1. a
MAI ŠENVETER, 1. b
LIKOVNI PRISPEVKI UČENCEV, 2. a
ASJA REPNIK, 2. b
ANŽE KRANER, 3. a
TAYA REP, 3. b
VID GRAJFONER, 4. a
TINKA GOLOB, 4. b
NIK JAUNIK, 5. a
KRISTINA VAUH,5. a
META HERIC, 6. a
ELINA ROŠKER, 6. b
LIAM DRAME SIMONIČ 6. b
ROK ZADRAVEC, 7. b
JAKA GOLJA, 7. b
TINKA KOŠAN. 8. b
LUKA HERIC, 8. b
MOJCA MORI, 9. b
MANCA ŽVEGLER, 9. b
OSKAR JARC, 3. d, SV. DUH NA OSTREM VRHU

kriteriji ocenjevanja:
1./ domišljija ustvarjalca in upoštevanje razpisnih pogojev
2./ uspešna rešitev likovne tehnike
3./ upoštevanje učenčevega likovnega razvoja

P
P
P
P
N
P
N
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
P

PATRIK PUHIČ, 1. a, PRIZNANJE

MAI ŠENVETER, 1. b, PRIZNANJE

LIKOVNI PRISPEVKI UČENCEV, 2. a, PRIZNANJE

ASJA REPNIK, 2. b, PRIZNANAJE

ANŽE KRANER, 3. a, NAGRADA

TAYA REP, 3. b, PRIZNANJE

VID GRAJFONER, 4. a, NAGRADA

TINKA GOLOB, 4. b, PRIZNANJE

NIK JAUNIK, 5. a, PRIZNANJE

KRISTINA VAUH,5. a, PRIZNANJE

META HERIC, 6. a, PRIZNANJE

ELINA ROŠKER, 6. b, PRIZNANJE

LIAM DRAME SIMONIČ 6. b, PRIZNANJE

ROK ZADRAVEC, 7. b, PRIZNANJE

JAKA GOLJA, 7. b, PRIZNANJE

TINKA KOŠAN. 8. b, PRIZNANJE

LUKA HERIC, 8. b, PRIZNANJE

MOJCA MORI, 9. b, PRIZNANJE

MANCA ŽVEGLER, 9. b, NAGRADA

OSKAR JARC, 3. d, SV. DUH NA OSTREM VRHU, PRIZNANJE

LITERARNI NATEČAJ 2021: MINIMALIZEM
V šolskem letu 2020/21 so učenci ob kulturnem prazniku ustvarjali na temo
minimalizma.
Minimalizem v književnosti postavlja v ospredje zgodbo zaradi zgodbe, pesniške
oblike z natančno določenim številom zlogov ali verzov, jezik je nevtralen in
razumski.
Življenje in medčloveške odnose prikazuje brez olepšav, podatki so skopi.
Učencem smo v pomoč ponudili nekaj tem, in sicer: barve življenja, bolečina,
jeza, žalost, otroštvo, moj kraj, iz šolskih klopi, bilo je …
Literarne oblike, ponujene za ustvarjanje na temo minimalizma, pa so bile:
činkvina, haiku, epigram, drobtinica, pasica, duhovite misli, izreki, kratka
zgodba in še nekaj oblik kreativnega pisanja.
Nastalo je več kot 90 besedil.
Komisija v zasedbi učiteljic Božene Kreuh, Tanje Lašič, Mateje Grum in Urške
Breznik je po zadanih kriterijih:

1. izvirnost,
2. jezikovno izražanje,
3. vsebinska ustreznost
4. jezikovne zmožnosti, skladne s starostjo učenk/učencev,
izbrala naslednje nagrajence:

-

KNJIŽNO NAGRADO prejmejo:
učenci 2. a razreda,
učenci 4. in 5. razreda podružnice Sv. Duh,
Noel Drame Simonič, učenec 4. a razreda,
Elina Rošker, učenka 6. a razreda,
Vito Koren, učenec 9. b razreda.

PRIZNANJA prejmejo:
- Manca Knaus, 1. b,
- Neli Mihelič, 2. b,
- Matic Papež 3. a,
- Vitan Lorbek, 3. a,
- Julija Vavh, 3. b,
- Vita Ciringer, 4. a,
- Gal Gregorič, 4. a,
- Nik Onič, 4. a,
- Kristina Vavh, 5. a,
- Nik Pupaher, 5. b,
- Meta Heric, 6. a,
- Liam Drame Simonič, 6. b,
- Katarina Bedenik, 7. b,
- Jakob Breznik, 8. b,
- Mojca Mori, 9. b,
- Ajda Heric, 9. a.

Min maliZEM

Lučka Heric, učenka 2. a razreda

Tara, Miha, podružnica Sv. Duh

Noel Drame Simonič, učenec 4. a razreda

Vito Koren, učenec 9. b razreda

BILO JE…..DRUGAČE
Napisala: Elina Rošker, 6.a
(tekst ni lektoriran)

Prvi del zgodbe: Naš vsakdan
PIŠE SE LETO 2019
»Zdravo,« sem Neli. Povedala vam bom mojo zgodbo o korona času in dve leti življenju pred tem.«
Z družino imamo letne karte za smučišče. Nek dan smo se odšli smučat. Bila je nedelja. Ko smo prišli domov sva se s
starejšo sestro Niko odšli učit. »Ali se greva skupaj učit?« jo vprašam. »Ja lahko. Vzemi si svoje zvezke in pridi v mojo
sobo.« reče Nika.
Čez nekaj časa naju mami Lisa pokliče na večerjo. »Pridita punci! Večerja je!«
Z Niko odhitiva po stopnicah v spodnje nadstropje. »O! Mlečni zdrob je!« rečem. Po večerji se gremo igrat družabne
igre in nato gremo spat.
Naslednje jutro greva s sestro v šolo. »Zdravo,« zjutraj v šoli pozdravim. V šoli se imam zelo dobro, saj je zelo
smešno.
»Kako si?« reče moja najljubša sošolka. »V redu. Ti?« ji odgovorim. »V redu, komaj čakam, da greva skupaj na
trening. Pa ti?« vpraša sošolka. »Ja, jaz tudi,« rečem in pripravim zvezke na šolsko klop.
Aja, pozabila sem vam povedati. Skupaj s sošolko hodiva na trening. Seveda tudi sestra Nika hodi zraven.
Ko učiteljica stopi v razred se vsi vstanemo. »Dobro jutro,« nas pozdravi učiteljica slovenščine. »Dobro jutro,« ji
odgovorimo v en glas.
Po šoli grem domov. »Zdravo mami!« pozdravim mamo in naredim naloge. »Greš z mano po Niko?« vpraša mami
Lisa. »Ja,« rečem in se takoj grem obut.
Ko pridemo domov jaz, mami in sestra Nika, je že doma tudi ati. Atiju je ime Luka. Najemo se kosilo, ko zazvoni
mamin telefon. »Zdravo,« se mami oglasi. Ko se pogovori po telefonu nam pove: »Kasneje po vajinem treningu
pridejo Rika, Lili in Bor,« pove mami.
Rika je moja sosošolka. Lili je njena mami in Bor je njen ati.

»Dobro,« rečeva s sestro v en glas.
Po treningu prideva domov in imamo večerjo. Ko pospravimo zazvoni na vratih naš zvonec. DING DONG. »Grem jaz!«
rečem in odhitim do vrat. »Zdravo Neli!« reče Rika. »Zdravo!« rečem. Nato jim ponudim copate.
»Pridite naprej!« jih povabi Lisa. »Kako ste?« vpraša ati Luka.
»Prideš?« vprašam Riko. Tako greva z Riko v zgornje nadstropje. Tam se igrava družabne igre in se pri tam imava zelo
lepo. »Kaj vi se greste v soboto smučat?« vpraša Rika. »Ja,« ji odgovorim. »Super! Lahko grem z vami?« vpraša Rika.
»Ja! Super bi bilo!« sem takoj navdušena. »Greva starše vprašat če dovolijo?« vpraša Rika in odhiti po stopnicah.
Takoj za njo grem jaz.
»Mami, se lahko gre Rika v soboto z nami smučat?« jo vprašam. »Ja, lahko. Če ji starši dovolijo,« reče mami Lisa. »Ja
lahko, če vam ni od več,« reče Lili.
»Hvala,« se zahvali Rika. »Nika prideš z nama gor?« vprašam mojo sestro. »Ja,« reče Nika in se vstane.
Ko pridemo v zgornje nadstropje se gremo igrat družabne igre. Kmalu je ura deset zvečer in Rika z družino odide
domov.
Naslednji dan je pouk kot vsak dan. Tako je teden hitro naokrog in je sobota zjutraj. »Zdravo!« se pozdravimo in
vzamemo Riko s seboj. Po poti do smučišča se zabavamo po svoje v avtu, nato pa smo končno na smučišču.
Na smučišču se imamo lepo in hitro mine. Tako se odpeljemo nazaj domov. Riko pa odpeljemo k njenim. Kmalu tudi
pridejo zimske počitnice katere imam najraje. »Kaj vidve bi šli v Kranjsko Goro na smučanje?« vpraša ati Luka. »Ja!
Meni bi bilo zelo všeč!« rečem in pogledam sestro Niko.
»Ja! Jaz bi šla z veseljem,« reče Nika in pogleda nazaj mene. Obe sva si želeli iti v Kranjsko Goro tudi pozimi. Saj smo
vedno bili tam le poleti. »Kdaj pa gremo?« vprašam. »Jutri po kosilu odrinemo,« reče mami Lisa.
Navdušeni smo, ko dočakamo ta dan. Po poti gremo obiskat babi in dedija ter njunega psa Flokija. »Zdravo!« se
pozdravimo. Seveda je Floki tako zelo srečen, da vse po vrsti poskače in poliže. Te počitnice so bile zanimive in polne
zabave. Vendar so tudi te hitro minile.
Praznovali smo tudi rojstne dneve in se pri tem zabavali. Tako je bilo leto hitro naokoli in že je bilo novo leto. Zelo
sem se ga veselila a ne dolgo.

Drugi del zgodbe - korona čas
Piše se leto 2020
Z navdušenjem smo zakorakali v novo leto. Tako smo nekega dne prišli iz smučanja, iz šole, iz obiska,… Brezskrbni
smo bili vse do marca. Prišel je petek 13. 3. 2020. Vsi poznamo, da je petek 13. slab dan (kateri koli mesec). Tako se
je tudi tokrat izkazalo. Zaprli so šole, trgovine, celo tovarne so zastale. Bili smo doma. Šola se je nadaljevala na
daljavo. Ker sem bila petošolka, bi morali v mesecu maju imeti kolesarski izpit. A ga nismo imeli.
Prestavili smo ga najmanjkrat pet krat že do maja. A poglejmo najprej nazaj na dan 13.3.2020. Začnimo v šoli.
»Verjetno bomo morali oditi domov in se šolati doma,« pove učiteljica. »Za kako dolgo pa?« vpraša sošolka.
»Verjetno samo za en teden,« reče učiteljica. Vsi si oddahnemo.
Tako se šolamo od doma. Zdi se mi zabavno. Prvi teden še je zabaven. Nato pride drugi teden. Ta ni več zabaven. Saj
se ne zgodi nič zabavnega. Skozi moramo biti doma, na to sploh pomislila nisem. Ali pa to: v šoli je vedno bilo kaj
smešnega. Zdaj pa smo vsak za svojim računalnikom in se učimo.
Pa še smučat se ne moremo iti. In k babi in dediju ne moremo na obisk. Hvala bogu, da je vsaj ena babi soseda.
Dobra stran tega je, da smo raziskali Selnico ob Dravi. Vsak dan smo se s kolesi ali pa kar peš odpravili v gozd. Tam
smo ga raziskovali in se pri tem zabavali.
Prišel je dan, ko je moj bratranec imel rojstni dan. A nismo smeli do njega, niti on do nas. Zato smo se dobili na
»teamsih«.
Ali je lahko še slabše? Si mislim. »Kaj gremo na sprehod?« vpraša Nika. »Ne vem. Gremo malo tako, da bo drugače?
Ampak kako?« vprašam. »Neli?« reče Nika. »Ja?« rečem in pogledam sestro. »Kako pa? V domači občini moramo
biti,« reče in mi odvrne pogled. Lisa in Luka, sta že zdavnaj zunaj pred hišo. »Prideš Neli?« me vpraša Nika in odide
ven. Kmalu za njo grem tudi jaz.
Čez par mesecev je že skoraj poletje. Nazaj v šolo gremo in vse je skoraj enako. V šoli se vsi zabavamo in vse je
normalno. »Zdravo!« rečem, ko vstopim v šolo. Seveda se vsi najprej objamemo.
Tako se za poletje vse skoraj očisti virusov in lahko gremo na morje.
»Kam bi šli letos? Gremo na slovensko obalo?« vpraša ati Luka. »Ja!« se takoj strinjam. »Ja,« reče sestra Nika.
»Lahko! Gremo pa v Izolo, Koper, ali pa kam drugam? Kje je sploh prosto?« vpraša mami Lisa. »Prosto je v Izoli
vidim... pa... vidim, da je v Kopru.« reče ati, ko gleda v telefon. »Kaj gremo v Izolo?« vpraša mami Lisa. »Ja!« rečem.
Tako sem navdušena, da bomo lahko kam šli za več dni po šoli na daljavo in po nekaj mesecih doma.

Komaj sem čakala, da grem v šolo. Tako smo prvi september pričakali v šolskih klopeh. A s strahom smo čakali, da bo
sledil še en val. Bilo je super ne glede na vse omejitve in uporabo zaščitnih mask. A na žalost se je zgodilo to, česar
smo se najbolj bali. Spet se je zgodilo delo na daljavo in bolj stroge omejitve. Delo na daljavo mi ni najbolj všeč, saj ni
toliko zabave kot v šoli. Saj sem bolj utrujena za ekranom. Saj je več sevanja kot v šoli.
V šoli kdo kaj smešnega naredi ali reče in se potem smejimo. Med odmori se v šoli družimo in klepetamo. Zdaj pa si
samo pišemo preko telefonov in ni tako zabavno. Pogrešam tisto ta pravo življenje, ki sem ga poznala prej.
Počasi se bliža novo leto. Tako ponovno praznujemo novo leto in smo polni upanja.
PIŠE SE LETO 2021
Nato je že januar in spet sledi šola na daljavo. A zdaj smo že navajeni.
»Dobro jutro,« se s sestro eno jutro pozdraviva in greva vsaka za svoj računalnik in na videokonferenco.
Nato me prešine misel: ''Včasih sem si mislila, da nismo prosti, a zdaj vidim, da smo včasih bili prosti, le da zdaj
nismo.''
Med videokonferencami rešujemo naloge. V soboto zjutraj se naspimo. A se nam tako in tako nikamor ne mudi. Če bi
bila normalna sobota, bi verjetno praznovali babičin rojstni dan. A ker je drugačna sobota, ga pač ne. Mami Lisa se
prva zbudi.
»Ojoj! Zaspali smo se ura je deset!« pokliče.
»Ah, spet tak dan, ki bo kot vsak dan!« rečem in se vstanem.
»Dobro jutro!« reče ati Luka in pohiti za mami Liso.
»Dobro jutro!« reče Nika in pohiti za atijem in mamo.
»Le kam vsi gredo?« se vprašam in pohitim za njimi.
»Aha poklicali bomo babi, ker ima rojstni dan!« takoj ugotovim, ko pohitim za njimi.
Dnevi vsi potekajo enako: dopoldan videokonference, popoldan sprehod in učenje. Manjka mi druženje s prijatelji.
Zelo rada bi se odpeljala kam na izlet, odšla na smučanje in zaživela ponovno življenje kot sem ga poznala prej. Dobro
pa je to, da imam ob sebi družino, s katero rada preživim vsak prost popoldan. Vedno gremo vsi skupaj na sprehod,
vsi skupaj se igramo družabne igre ali pa vsi skupaj zaplešemo ob veseli glasbi. Vesela sem, da sem povezana s
svojimi tako zelo dobro.
To je moja zgodba o koroni in življenju pred tem! »Adijo, se vidimo še kdaj!«

