TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Tekmujejo lahko učenci od 1. do 9. razreda. Učenci 8. in 9. razreda se poleg šolskega tekmovanja
lahko glede na rezultate (in pravilnik tekmovanja) udeležijo še področnega in državnega
tekmovanja.
Datumi: šolsko tekmovanje 11. 12. 2018 (2. in 3. VIO), 1. VIO 5. 4. 2019;
za 8. in 9. r. se nadaljuje na območni ravni, 23. 1. 2019, in državni ravni, 9. 3. 2019.
Cilji tekmovanja so spodbujanje branja in razvijanje branja zahtevnih besedil, uvajanje mladih v
samostojno raziskovalno delo in uporabo literature s področja slovenščine. Od tekmovalcev se
pričakuje, da izbrana besedila natančno preberejo (večkratno branje), se vanje poglobijo, o njih kritično
razmišljajo, jih med seboj primerjajo ter o vsem tem znajo na koncu napisati razlagalni spis ali kako
drugo vrsto besedila. Na tekmovanju naj bi učenci pokazali višje razvite zmožnosti branja in pisanja.

Tekmovanje ima letos naslov Dediščina identit(e). Izbrana besedila:
1. razred:
Kajetan Kovič: Maček Muri (katerakoli izdaja slikanice)
2., 3. razred: Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon in še dve kratki pripovedi iste avtorice
po izbiri mentorjev
4., 5. razred: Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
6., 7. razred: Nataša Konc Larezutti: Avtobus ob treh in Prežihov Voranc: Solzice
8., 9. razred: Vinko Moderndorfer: Kit na plaži in Ivan Cankar: Moje življenje
Učenci se prijavijo na tekmovanje pri svojih mentorjih, kjer dobijo tudi navodila za priprave
in potek tekmovanja.
Letos bodo mentorji tekmovanja:
Matična šola Vojnik:

Klementina Gorečan 1.a
Anka Krajnc 1.b
Klavdija Winder Pantner 1.c
Sabina Skok (2., 3. razred)
Lidija Eler Jazbinšek (4., 5. razred)
Amalija Kožuh (7. in 8. razred)
Marjana Rojc (8., 9. razred)

Podružnična šola Socka

Irena Rudnik

Podružnična šola Nova Cerkev

Sabina penič (1. razred)
Damjana Ferlic (2., 3. azred)
Vesna Kotnik (4., 5. razred)

Podružnična šola Šmartno:

Lea Rezar

Razpis in pravilnik o tekmovanju sta na voljo na spletni strani:
http://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja (izberete Slovenščina - Cankarjevo)
Vodja tekmovanja: Amalija Kožuh

Ravnateljica: mag. Olga Kovač

PRIJAVNICA – CANKARJEVO TEKMOVANJE
Moj otrok
, razred
se prijavlja na
tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, za kar mora natančno prebrati
predlagani knjigi in opraviti naloge po navodilih mentorja.

Podpis staršev:

