
 

 
V tednu otroka na Osnovni s oli Polzela  
razpisujemo literarni nateč aj na temo  

 
RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!, kar je osrednja tema letos njega Tedna  
otroka, ki poteka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.  
Kot protiutez  posledicam epidemije COVID-19 z elimo poudariti  
pomen igrivosti, spros c enosti in druz enja, zato se bomo tokrat     
posvetili igri in igranju.   

 

Tudi tebe vabimo, da napis es  pesem, zgodbo, dramski prizor ali  
narišeš strip. Izberi enega izmed spodnjih naslovov: 
 MOJA NAJLJUBŠA IGRA 
 Z IGRO PREGANJAM DOLGČAS 
 OB IGRANJU SPLETAM PRIJATELJSTVA 
 BOŠ ŽE VIDEL, KDO BO ZMAGAL! 
 NI BOLJŠEGA KOT IGRATI S PRIJATELJI 
 KO IGRA POSTANE UŽITEK 
 POGOVOR MED VEČ IGRAMI (domis ljijski spis; predstavljaj si, da 

se srec a vec  iger in se razvije pogovor) 
 ŽIVLJENJE UŽIVAM Z VELIKO ŽLICO 
 IGRA ŽIVLJENJA 
 KO TRENUTEK POSTANE UŽITEK 

Besedilo oddaj svoji uc iteljici slovens c ine do 15. januarja 2022. Vse 
prispevke bo prebrala posebna komisija, najboljs e bomo objavili v 
s olskem spletnem glasilu, ga. ravnateljica Bernardka Sopc ic  pa bo 
na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku tudi slovesno 
razglasila  najboljs e prispevke.  

 
Veliko užitkov pri pisanju! 



 

 
 

V tednu otroka na Osnovni s oli Polzela  

razpisujemo fotografski in video natečaj na temo  
 

RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! je osrednja tema letošnjega Tedna        
otroka, ki poteka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.  
Kot protiutez  posledicam epidemije COVID-19 z elimo poudariti  
pomen igrivosti, spros c enosti in druz enja, zato se bomo tokrat     
posvetili igri in igranju.   
 

Tudi tebe vabimo, da svoj RAZIGRAN DAN ali RAZIGRAN DAN    
svojih vrstnikov ujames  na fotografiji ali o njem posnames  najvec       
triminuten video. 

Fotografije ali videoposnetek oddaj uc iteljici Urs ki Juhart do         
15. januarja 2022. Vse prispevke bo pregledala posebna 
komisija, objavili jih bomo na spletni strani s ole, ga. ravnateljica 
Bernardka Sopc ic  pa bo na proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku tudi slovesno razglasila najboljs e prispevke.  

 
Veliko užitkov pri ustvarjanju! 


