
23

Kraj Direndaj

.

Kjer so otroci, so vsak dan nove ideje, igre in vragolije. 
Otroci si želijo razgibano in nevsakdanje dogajanje. Kadar se igrajo, radi tekajo, 
plezajo, skačejo, prehitevajo in tekmujejo. Če ne upoštevajo pravil, je še bolj zabavno 
in nagajivo. Včasih se igrajo z elastiko, fračo, obročem ali navadnimi kamenčki, drugič 
pa uživajo, ko koga nahecajo pri družabnih igrah s kocko. Če vmes radovedno 
pokukajo kužki in mucki, je cela hiša obrnjena na glavo.

Kje so igrače? Kocke, avtomobilčki in punčke? Se skrivajo pod mizo ali pod posteljo?
Naš kraj je postal pravi Direndaj.

Naj letos slike, grafike, risbe, kolaži … ujamejo te živahne trenutke. 

Natečaj Kraj Direndaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda.
Vsak mentor lahko pošlje največ 15 likovnih del, ki pa ne smejo presegati dimenzij
formata A2 (420 mm x 594 mm). 
Sprejemamo le dvodimenzionalne likovne izdelke. Ti naj bodo brez okvirja ali podlage.
 
Sodelujete lahko z likovnimi deli v katerikoli risarski, slikarski, grafični ali kombinirani 
tehniki. 

Svoje izdelke na hrbtni strani opremite z naslednjimi podatki:
 

– naslov likovnega dela,
– ime in priimek učenca, razred in starost,
– ime in priimek pedagoga, njegov e-naslov,
– ime in naslov šole. 

Izdelki morajo biti poslani najkasneje do 22. februarja 2019, biti morajo v primerni 
embalaži, da se ne zvijejo, zmečkajo ali strgajo. Pri opremi in oddaji del prosimo za 
uporabo priloženega obrazca.

Dela pošljite na naslov:
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
Cesta 5. maja 15
5270 Ajdovščina
S pripisom: »Za likovni natečaj KRAJ«.

V roku prejete izdelke bo pregledala strokovna komisija, ki bo na podlagi razpisnih 
pogojev pripravila izbor za razstavo in določila najboljša dela.
Razstavljenih in nagrajenih del ne vračamo. Izdelke, ki se na razstavo ne bodo uvrstili, 
bo mogoče prevzeti na dan njenega odprtja.

Avtorji najboljših del prejmejo praktične nagrade, vsi avtorji razstavljenih del ter njihovi 
mentorji pa prejmejo priznanja. O rezultatih natečaja vas bomo pisno obvestili. 

Veselimo se sodelovanja z vami.

Nataša Rupnik,
likovna pedagoginja

Irena Kodele Krašna,
ravnateljica
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