OSNOVNA ŠOLA VOJKE ŠMUC IZOLA, OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA in
SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA

razpisujejo literarno-likovni natečaj z naslovom

»Izolski bokon za vsak štajon«
za učence od 1. do 9. razreda.

LITERARNI IZDELKI
pesem | pripoved | dramsko besedilo| recepti | strip …
a) V svojih prispevkih se vživite v izjemno naravno in kulturno dediščino
mesta Izola in njenega okoliša ter prisluhnite starejšim, ki znajo
slikovito pripovedovati o pomenu domače pridelave in priprave
različnih pridelkov v vseh letnih časih, poiščite stare recepte
domače hrane in dobrot, ki so jih včasih pripravljali ob različnih letnih
časih, običajih, praznovanjih ali v vsakdanjem življenju in to oblikujte
v literarni izdelek, kjer se prepustite svoji domišljiji.
Premislite tudi o metaforičnem pomenu hrane v današnjem času, v
prihodnosti, v različnem obdobju posameznikovega življenja, v
različnih družbenih okoliščinah. Napišite besedilo v vezani ali
nevezani obliki, s katerim boste receptu dodali še zgodbo, smisel,
kontekst …
b) Opišite skrivnostne kraje in skrite kotičke mesta Izola ter okolice,
pustolovščine, ki so se zgodile v različnih letnih časih, zapišite
zanimivo legendo, običaj, urbani mit, zgodbo, narečne izraze in
anekdote. Z domišljijo lahko potujete tudi v prihodnost in napišete,
kakšna bo Izola nekoč, kako bodo ljudje takrat živeli, kakšna bo
podoba mesta …
Literarni izdelki so lahko zapisani v slovenskem in italijanskem jeziku. Še
posebej pa se veselimo prispevkov, ki bodo vključevali narečne posebnosti
okolice (npr. kortežansko narečje, italijansko narečje …).

LIKOVNI IZDELKI
različne risarske, slikarske, grafične in kombinirane tehnike | strip
Lotite se likovnega ustvarjanja in preizkusite različne izrazne načine. Tema
za likovne izdelke je:
a) predstavitev običajev, pridelave, priprave in uživanje domače
hrane iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite
zanimiva opravila na vrtovih, v vinogradih, kuhinji, ki nas spremljajo
skozi vse leto ob različnih priložnostih …
b) znamenitosti, skriti kotički ter skrivnostni kraji mesta, dogodivščine in
zgodbe o Izoli, urbane legende in miti, različne podobe mesta
nekoč, danes, jutri, letni časi in mesto, ljudje in mesto …
Literarni in likovni prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine.
Dela pošljete na elektronski naslov svojega razrednika ali učitelja
slovenščine, ki bo opravil izbor prispevkov in jih posredoval organizatorjem
natečaja na posamezni šoli.
Prispevke sprejemamo le v elektronski obliki najkasneje do 27. maja 2022.
Na prispevkih naj bodo navedeni ime in priimek avtorja ter mentorja in
kontaktni podatki (e-naslov, razred, ime šole).
Izbrani prispevki bodo objavljeni v knjigi, ki bo plod povezovanja in
sodelovanja vseh treh izolskih osnovnih šol.

