TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Šolsko tekmovanje od 4. do 9. razreda (2. in 3. VIO)

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje vsako leto izbere
besedila oz. knjige za tekmovanje.
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.

Šolsko tekmovanje: torek, 9. 11. 2021
Za 8. in 9. razred se tekmovanje nadaljuje še na regijski ravni (glede na rezultate šolskega
tekmovanja in pravilnik tekmovanja): četrtek, 9. 12. 2021, in državni ravni: sobota, 12. 2. 2022.
Izbrana besedila:
4., 5. razred:
6., 7. razred:
8., 9. razred:

Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

Učenci se prijavijo na tekmovanje pri svojih mentorjih, kjer dobijo tudi navodila za priprave in
potek tekmovanja.
Letos bodo mentorji tekmovanja:
Matična šola Vojnik:

Podružnična šola Socka:

Barbara Jančič (4., 5. razred)
Aleksandra Ambrož (6., 7. razred)
Amalija Kožuh (8., 9. razred)
Sabina Skok (4., 5. razred)

Podružnična šola Nova Cerkev:

Damjana Ferlic (4., 5. razred)

Podružnična šola Šmartno:

Lea Rezar (4., 5. razred)

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

Ravnateljica: Nataša Čerenak

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

Podpis staršev:

