GIMNAZIJA SESVETE
Stručni aktiv profesora Hrvatskoga jezika i školska knjižničarka
objavljuju:
Natječaj za učenike u Mjesecu hrvatske knjige (15. 10. – 15. 11. 2020.), s
motom RAZLISTAJ SE! - POSADI PRIČU!
Dragi učenici, dok milijuni ispričanih priča na ovome svijetu traže svoje čitatelje, mi vam darujemo
priče koje traže svojega pisca. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest… Deset. Deset zrna - sjeme priča,
kojima želimo pošumiti Zemlju. Odgovornost, dobrota, poštovanje, nježnost, suosjećanje,
humanost, pravednost, ustrajnost, ljubav, preobrazba. Odaberite sjeme koje želite posaditi
u svojoj okolini. Zrno koje odaberete potrebno je posaditi u pravu okolinu, upravo tamo gdje takvih
priča manjka, prikladno zalijevati i o njemu brinuti da bi ono izraslo u pravu, otpornu i korisnu priču.
Manjka li u vašem razredu pravednosti? Uzgojite je! Nedostaje li poštovanja u vašim odnosima s
prijateljima? Njegujte ga! Je li vaša sredina gladna suosjećanja? Zalijevajte ga da bi izraslo u veliko i
snažno stablo…
Kakva je priča iz sjemena izrasla? Ispričajte nam u kratkoj proznoj formi do 100 riječi. Ispod priče
navedite koje sjeme ste odabrali, te kratko objasnite zašto i kome bi ono moglo biti od pomoći. Priči
možete dodati i naslov (koji se ne ubraja u broj zadanih riječi).
Učenici, pošaljite nam svoje neispričane priče. Pišite o odgovornosti, dobroti,
poštovanju, nježnosti, suosjećanju, humanosti, pravednosti, ustrajnosti, ljubavi,
preobrazbi. Upravo sada treba nam ovakvih riječi i ovakvih priča: da nas povežu, da nam pomognu,
da nas vrate pravim vrijednostima. U vama i u vašim pričama skrivena je moć kojom
mijenjate svijet!

Uvjeti natječaja:
 u natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani učenici od 1. do
4. razreda, koji misle da imaju svoju priču
 na natječaj se mogu prijaviti prozni radovi do 100 riječi
 rad mora biti originalan – ne smije prethodno biti objavljen
ili posuđen iz nekog već napisanog djela
 svaki rad mora sadržavati sljedeće podatke:
 ime i prezime učenika, razred, kontakt (adresu e-pošte)
 radove treba staviti u prilog (u dokumentu Word, Times New
Roman, prored 1.5, font 12).
 radove šaljite na e-mail adresu svojih profesora
hrvatskog jezika do 10. 11. 2020., a objava rezultata po
završetku Mjeseca hrvatske knjige 15. 11. 2020.

Profesorice hrvatskoga jezika i školska knjižničarka odabrat će najuspješnije i
najoriginalnije radove u natječaju Posadi priču! Odabrani radovi bit će nagrađeni i
objavljeni na mrežnim stranicama Gimnazije Sesvete i javno pročitani na svečanosti u
Školi.
Pripremile: Željka Župan Vuksan, prof. hrv. jezika i Ruža Jozić, školska knjižničarka

