
 
 

 

V šolskem letu 2021/22 se z literarnim natečajem Bodi pisatelj/pisateljica pridružujemo 

praznovanju 70. obletnice zbirke Sinji galeb, najstarejše knjižne zbirke za mladino pri nas. 

Natečaj pripravljamo v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga. Tako vse osnovnošolce in 

srednješolce vabimo, da znova stopijo v svet pisane besede in sodelujejo s svojim literarnim 

prispevkom v slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini, španščini ali italijanščini. V 

letošnjem letu pa kot novost za slovenski jezik razpisujemo tudi natečaj za haiku na tematiko 

Ptice. 

Nika Kovač, vodja natečaja 

POGOJI SODELOVANJA 

▪ KOMU JE NAMENJEN: 

Literarni natečaj je namenjen:  

- osnovnošolcem in osnovnošolkam 2. in 3. triade ter 

- srednješolcem in srednješolkam slovenskih šol. 

 
▪ ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV in POŠILJANJE: 

Prispevke sprejemamo do četrtka, 10. marca 2022 IZKLJUČNO v elektronski obliki na naslov: 

literarninatecaj@pionirski-dom.si.  

 
▪ TEHNIČNE ZAHTEVE: 

Mladi lahko sodelujete s svojimi še neobjavljenimi proznimi besedili in haikuji. Obseg 

literarnega dela je lahko največ 8.000 znakov (s presledki). Besedilo mora vsebovati podano 

iztočnico, tematika haikuja je vnaprej določena. Posameznik lahko odda največ pet še 

neobjavljenih haikujev. Izpolnjena naslovnica in literarno delo morata biti združena v ENEM 

dokumentu.  

 
▪ KRITERIJI IZBORA: 

Prozna besedila: Vsebinska izvirnost, jezikovna raba, besedišče, vezljivost in zgradbeni učinki, 

inovativnost v slogu. 

Haiku: izvirnost, doživetost haiku trenutka, poetičnost, univerzalnost, življenjska resnica, 

zgradbena oblika, vsebina. 

 
▪ RAZGLASITEV REZULTATOV in ZAKLJUČNA PRIREDITEV: 

Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev bo potekala v četrtek, 21. aprila 2022 v 

Festivalni dvorani v Ljubljani oziroma v razmeram prilagojeni obliki. 

 

▪ OBJAVA NAJBOLJŠIH: 

Strokovna komisija bo izbrala najboljša dela iz OŠ in SŠ vsakega jezika, kategorije in literarne 

zvrsti. Število nagrajenih del je odvisno od števila vseh prejetih del.  

Zmagovalci bodo objavljeni v posebni publikaciji, predstavljeni na zaključni prireditvi, 

obrazložitve in krajši odlomki pa bodo objavljeni na spletni strani Pionirskega doma.  



 
 

 

LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ/PISATELJICA 

V SLOVENSKEM JEZIKU 
 
Sodelujejo lahko: 

- osnovnošolke in osnovnošolci 2. in 3. triade osnovnih šol, 

- dijaki in dijakinje srednjih šol v naslednjih kategorijah: 

 

A  dijaki in dijakinje gimnazijskih oddelkov in srednjih strokovnih šol 

B dijaki in dijakinje nižjih in srednjih poklicnih šol. 

 

Na literarnem natečaju lahko sodelujete s proznimi besedili, ki vključujejo podano 

iztočnico, oziroma s haikujem s tematiko ''Ptice''. 

 

 

LITERARNI NATEČAJ BODI PISATELJ/PISATELJICA 

V TUJIH JEZIKIH 
 

Sodelujejo lahko:  

- osnovnošolke in osnovnošolci 3. triade (s prispevki v angleškem in nemškem jeziku); 

- dijaki in dijakinje srednjih šol (s prispevki v nemščini, angleščini, francoščini in 

italijanščini in španščini), in sicer v naslednjih kategorijah (glede na predznanje 

tujega jezika):  

A  dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo, ter evropski oddelki 

B dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot prvi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli 4-letno strokovno šolo, ki se zaključi s poklicno maturo ter dijaki 

in dijakinje triletnih poklicnih šol 

C  dijaki in dijakinje srednjih šol, ki so več kot eno leto bivali na angleško/nemško 

govorečem področju in tisti, ki so v oddelkih mednarodne mature 

D dijaki in dijakinje srednjih šol, ki se učijo angleščino/nemščino kot drugi tuji jezik in 

obiskujejo katerokoli gimnazijo, ki se zaključi s splošno maturo oz. 4-letno strokovno 

šolo, ki se zaključi s poklicno maturo. 

  



 
 

 

IZTOČNICE 
 
SLOVENSKI JEZIK (prozna besedila) 
 
Osnovna šola, II. triada 
Že se je previdno spustil po vrvi, dosegel luč in tako, viseč nad vodo, si je ogledoval votlino. 
Na desni strani se je dno dvigalo iz vode in tam je na skalnatih policah zagledal nejasne obrise 
nekakšnih velikih lesenih zabojev. 
 

(Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba) 
 
Osnovna šola, III. triada 
Tistega četrtka sva odšli s teto Magdo kupovat novo prevleko za blazino, vendar sva si 
premislili in kupili rajši nekaj malega čokolade, slanih prest pa štiri pisane ogrlice - izredna 
priložnost, je rekla teta, jutri jih najbrž ne bodo več imeli.  
 

(Svetlana Makarovič: Teta Magda) 
 
Srednja šola 
»Zakaj to prodajaš?« je rekel Mali princ. 
»Zaradi varčevanja s časom,« je rekel trgovec. »Strokovnjaki so vse preračunali. Na teden 
prihraniš 53 minut časa. « 
»In kaj potem s tistimi 53 minutami?« 
 

(Antoine de Saint-Exupéry: Mali princ) 
 
SLOVENSKI JEZIK (haiku) 
 
Osnovna šola, II. in III. triada in srednja šola 
Tematika haikuja: Ptice 
 
ANGLEŠKI JEZIK 
 
Osnovna šola, III. triada 
You see, 
Tippi and I are not what you'd call normal- 
not what you see every day 
or any day 
for that matter. 
 

(Sarah Crossan: One) 
Srednja šola 
When I could have visitors, my pal Lizzie came around with a book and a magazine I had 
requested and asked, “What in the hell are you doing here?”. 
 

(Janet Groth: The Receptionist: An Education at The New Yorker) 
  



 
 

 
NEMŠKI JEZIK 
 
Osnovna šola, III. triada in srednja šola 
“Nicht das ich Hanna vergessen hätte. Aber irgendwann hörte die Erinnerung auf, mich zu 
begleiten.” 
 

(Bernhard Schlink: Der Vorleser) 
ITALIJANSKI JEZIK 
 
Srednja šola 
Ogni vera gioia ha una paura dentro. 

(Margaret Mazzantini: Mare al mattino) 
 
FRANCOSKI JEZIK 
 
Srednja šola 
Moi, j'ouvre les yeux au moins une heure avant que mon réveil sonne, et pendant une heure 
je sens mon mal de ventre qui enfle, qui enfle... 

(Anna Gavalda: 35 kilos d'espoir) 
 

ŠPANSKI JEZIK 
 
Srednja šola 
Odiar de veras es un talento que se aprende con los años. 
 

(Carlos Ruiz Zafón: La sombra del Viento) 
 


