
     

 

 

POBUDA K SODELOVANJU NA PESNIŠKEM NATEČAJU  

V SKLOPU PROJEKTA 

»Mlade oči v pesmih pomladi« 

 

 

Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo v okviru mreže UNESCO šol razpisuje 

projekt oziroma pesniški natečaj z naslovom »Mlade oči v pesmih pomladi« in vabi k 

sodelovanju vse osnovne in srednje šole ter gimnazije. 

 

 

CILJI PROJEKTA: 

• mladostniško kreativno pisanje oziroma pisanje poezije, 

• besedno ustvarjanje v slovenskem jeziku, doživljanje in vrednotenje notranjega 

in zunanjega sveta mladih ljudi, oblikovanje in izpovedovanje osebnih vrednot 

in stališč ter iskanje svobode izražanja, 

• spodbujanje bralne kulture in ljubezni do knjige. 

 

 

VSEBINSKI IN ORGANIZACIJSKI DEL PROJEKTA: 

Pesniški natečaj bo potekal v dveh tekmovalnih kategorijah:  

- 1. kategorija: učenci od 7. do 9. razreda osnovnih šol, 

- 2. kategorija: dijaki srednjih šol in gimnazij. 



     

 

 

Učenci in dijaki pesniško ustvarjajo na eno izmed izbranih tem: 

- prijateljstvo, 

- ljubezen, 

- pomlad. 

 

Mladi pisci pod okriljem svojih mentorjev med 01.11.2021 in 31.01.2022 na elektronski 

naslov sara.remzgar@os-dobrovo.si pošljejo 1 tekmovalno pesem na izbrano temo. 

Vse poslane pesmi bo v mesecu februarju ovrednotila ocenjevalna komisija šole. 

Pesem je lahko zapisana v katerikoli pesniški obliki in zgradbi, tudi v prostem verzu. 

 

Na Svetovni dan poezije, 21.03.2022, bo šola nosilka projekta na svoji spletni strani 

https://os-dobrovo.si/ objavila tri najboljše pesmi iz vsake kategorije. Udeleženci 

natečaja oziroma njihovi mentorji bodo o nagrajenih pesmih obveščeni tudi preko 

elektronske pošte. 

* * * 

Nadaljevalni program projekta bo se bo odvil kot zaključna kulturna prireditev 

(najverjetneje v mesecu aprilu), ki bo potekala v obliki literarnega večera v Vili Vipolže 

v Vipolžah (Goriška Brda). Na prireditev bodo posebno povabljeni vsi sodelujoči, 

predvsem pa zmagovalci pesniškega natečaja, ki bodo seveda primerno nagrajeni za 

svoja literarna dela.  

Ob koncu projekta bo izšla še digitalna zbirka oziroma e-publikacija vseh zmagovalnih 

in ostalih izbranih pesmi po presoji ocenjevalne komisije. 

Po zaključku projekta se bo mentorjem vsake sodelujoče šole izdalo potrdilo o 

udeležbi, tako da se bo po navadni pošti poslalo na šolo, ki se je projekta udeležila.  
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Poročilo o izvedbi projekta se od sodelujočih šol ne bo zahtevalo, saj bomo poslane 

pesmi obravnavali kot končne izdelke. 

 

Vodja projekta: Sara Remžgar                                                     Ravnatelj: Uroš Kobal 


