
                                    

SPOŠTOVANI UČENCI OSNOVNIH ŠOL TER NJIHOVI MENTORJI

Tradicionalna prireditev Gradovi kralja Matjaža, ki jo organiziramo že devetindvajsetič, bo tokrat zaradi nastalih razmer
povezanih z epidemijo drugačna in posebna. Verjamemo, da bo tudi v drugače izvedeni obliki zanimiva, tako, da se 
boste lahko vsi zvesti udeleženci vanjo vključili, tudi z likovnim in literarnim natečajem na temo gradovi kralja Matjaža. 
Prav tako pa vas vabimo, da se vključite v prireditev z izgradnjo svojega gradu za kralja Matjaža, kjer lahko domišljiji 
pustite svojo pot. 

Da bi v teh drugačnih časih razvedrili otroke, vas tudi letošnje leto lepo povabimo

K SODELOVANJU NA LIKOVNEM NATEČAJU NA TEMO  KRALJA MATJAŽA.

Učenci lahko na natečaju sodelujejo z  likovnimi prispevki na temo kralja Matjaža, z njim povezanimi liki, dogodki in 
legendami.

Natečaj je namenjen učencem od 1. do 5. razreda ter njihovim učiteljem oziroma mentorjem. Tehniko za izdelek lahko
izberejo sami. Vsak izdelek pa opremite z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, razred, mentor(ica), polno ime in
naslov osnovne šole, kraj in poštna številka. 

Posamezne šole oz. mentorje prosimo, da prvo selekcijo prispevkov opravijo sami in nam pošljejo največ do 5 
izdelkov.

Prispevkov po končanem natečaju ne vračamo, če pa jih bomo želeli uporabiti za svoje namene, bomo zaprosili za
soglasje avtorja. 

Komisija, ki jo bo določil organizator natečaja in kralj Matjaž bodo izdelke skrbno pregledali in pri oceni upoštevali:
domiselnost, povezanost z določeno tematiko in umetniški vtis.

Med vsemi prejetimi izdelki bomo izbrali pet najlepših in jih nagradili s praktičnimi nagradami. Razglasitev 
le-teh bo v februarju, ko goduje Matija (Matija led razbija – če ga ni, ga pa naredi)- torej tudi kralj Matjaž. 

Najlepši likovni izdelki bodo objavljeni na FB profilu »Snežni gradovi kralja Matjaža«, nagrajence in 
nagrajenke pa bomo o izboru tudi obvestili.

Prispevke lahko pošljite po navadni pošti na naslov Občina Črna na Koroškem , Center 101, 2393 Črna na 
Koroškem ali na elektronski naslov: tic@crna.si, najkasneje do nedelje, 31. 1. 2021.  
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Veselimo se sodelovanja z vami ter vas lepo pozdravljamo in dežele kralja Matjaža.
 

                                                                   

Županja občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak
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