
10 
LET

Napiši besedilo v  
slovenskem jeziku.

Na dan
   z besedilom

Natečaj pisanja 2020

Sodeluj in osvoji 
super nagrade!

 1.  e-bralnik za višji skupini/letna naročnina 
revije Moj planet za nižji skupini

 2.  dobropis

 3.  gledališki abonma

 4.  knjiga

 
Posebne nagrade  
  > za najboljše besedilo v narečju

  >  za besedilo s šole, kjer  
slovenščina ni učni jezik

  > za strip (zgodbo v slikah in besedah)

Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali  
posebno nagrado.

Vsakdo, ki bo  

poslal besedilo,  

dobi priznanje  

in majico!

Kontakt:

Volbankova ustanova 
mag. Jasna Černjak 
strokovna sodelavka

E office@promlad.at 
T 0680 446 3436

www.promlad.at 
www.fb.com/promlad

PRIREDITELJ :

10 
LET

V SODELOVANJU S

Dodatne informacije najdeš na spletni strani 
www.promlad.at

Hvala!
Najlepše se zahvaljujemo vsem izobraževalnim 
ustanovam, ki so sodelovale v preteklih 10 letih!

• HTL Mössingerstrasse
• Mohorjeva ljudska šola
• VŠ za gospodarske 

poklice v Št. Petru
• Dvojezična TAK 

Celovec
• LŠ Bilčovs
• LŠ Kotmara vas
• LŠ Škocjan
• ZG in ZRG za Slovence
• LŠ Diča vas
• LŠ Št. Lenart pri 

Sedmih studencih
• LŠ Žitara vas
• LŠ Podrožca
• LŠ Vabnja vas
• Univerza Alpe Adria 

Celovec
• LŠ Šentjakob v Rožu
• LŠ Božji Grob
• LŠ Pliberk
• LŠ Ledince
• JLŠ 24 Celovec
• Praxis HAK Velikovec
• Alpen-Adria-Gymna-

sium Velikovec
• Varstvo ABCČ
• LŠ Žvabek

• LŠ Globasnica

• NSŠ Vetrinj

• LŠ Sele

• LŠ Žihpolje

• LŠ Djekše

• LŠ Grebinj

• LŠ Srednje Trušnje

• LŠ Šmihel

• LŠ Borovlje

• LŠ Kotmara vas

• LŠ Bistrica v Rožu

• LŠ Zahomc

• LŠ Podgorje

• Zvezna izobraževalna 
ustanova za vzgoji-
teljice in vzgojitelje

• LŠ Brnca

• Gimnazija St. Martin 
Beljak

• Mladinski dom SŠD

• LŠ Dobrla vas

• LŠ Kazaze

• SPD Kočna

• ORG-St.Ursula- 
Velikovec

• LŠ Sinča vas

• Montessori

• LŠ Obirsko

• LŠ Podkrnos

• ekspozitura Vogrče

• LŠ Št. Primož

• NSŠ Dobrla vas

• NSŠ Velikovec

• LŠ Žitara vas

• LŠ Rožek

• LŠ Škofiče

• NSŠ Hasnerschule

• LŠ Galicija

• NSŠ Grebinj

• LŠ Tinje

• LŠ Šmarjeta pri 
Velikovcu

• NSŠ Šentjakob v Rožu

• NSŠ Pliberk

• NSŠ Šmohor

• LŠ Šentilj

• LŠ Grabštanj

• LŠ Suha

• NSŠ Borovlje

• LŠ Vetrinj

• Filozofska fakulteta 
Ljubljana

• Europagymnasium 
Celovec

PROJEKT JE  SOFINANCIRAN S  STRANI :



Kako sodeluješ?
V svoji starostni skupini lahko napišeš literar-
no/umetnostno ali neliterarno/neumetnostno 
besedilo. Tako npr. lahko napišeš ali pesem 
ali poročilo, ali pravljico ali intervju, ali kratko 
zgodbo ali komentar.

Nižja starostna skupina (3.-5. šol. stopnja): 
  > Za rojstni dan …

Srednja starostna skupina (6.-9. šol. stopnja): 
  > Sreča

Višja starostna skupina (10.-13.  šol. stopnja): 
  > Čez most

Najvišja starostna skupina (do 25 let): 
  > Ogledalo

Kako označ iš svoje besedilo?
 >     Na prvi strani svojega besedila v zgornjem 

desnem kotu napišeš šifro po svoji izbiri.

 >   To šifro potem napišeš na manjšo kuverto, 
v katero daš list s potrebnimi podatki, 
to so: tvoje ime in priimek, naslov, datum 
rojstva, naziv šole, razred, ime in priimek 
učiteljice/učitelja oz. mentorice/mentor-
ja, starostna skupina (nija, srednja, višja, 
najvišja).

 >   Manjšo kuverto s tem listom daš skupaj z 
besedilom v večjo kuverto.

 >   Če boš poslala/poslal besedilo po e-pošti, 
ga bo zate šifriral prireditelj.

Slovesna  
predstavitev 
nagrajenih besedil  
in podelitev nagrad 

28. maja 2020 ob 9. uri 
ORF-teater  
(Sponheimerstr. 13, Celovec)

Kateri so pogoji udeležbe?
Tvoje besedilo še ni bilo objavljeno.

S poslanimi prispevki se ti in tvoji starši oz. zakoniti 
zastopniki strinjate, da se tvoji podatki hranijo 
izključno za namen obveščanja o rezultatih natečaja 
in organizacijo dogodka. Rezultati natečaja (ime in 
priimek, šola), nagrajeni prispevki in slike iz zaključne 
prireditve bodo objavljeni na spletni strani Pisane 
promladi, na socialnih omrežjih in v medijih.

Dodatne informacije  
najdeš na spletni strani 

www.promlad.at

Kako in kam pošlješ besedilo?
 >     Po pošti na naslov: 

Volbankova ustanova, PISANA PROMLAD, 
Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec

 >     Po e-pošti na naslov: office@promlad.at

 >     Preko spletne strani: www.promlad.at
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Rok oddaje: 16. marec 2020

Na dan
   z besedilom
Natečaj pisanja 2020


