
 

 
 
 
 

OŠ Prule 
razpisuje 

 

interni literarni natečaj 
za učence 1. do 9. razreda na temo 

 

»PRULSKA  ZGODBA  –  VČERAJ, DANES, JUTRI« 
 

 

Hodim ob Ljubljanici. Prečkam most. Pogled mi seže tja čez, na levo. Lepa stavba. 

Zdi se stara. Dobrih sto let ima. Dobro se drži za svoja leta. Veliko oken ima in velika 

vrata. Pred vrati so stopnice. Stopnice, ki jih je prehodilo na tisoče otrok. Radovednih 

otrok. Vedoželjnih otrok. Otrok z iskricami v očeh. Včeraj. Danes. Jutri. 

 

 Če bi bil ptica in bi poletel visoko nad Ljubljano in našo šolo, kakšen 
pogled bi se odprl pred tvojimi očmi?  

 Če bi voda spremenila svojo pot, obliko in stanje, katere dogodivščine bi zapisala v 
led?  

 Če bi se številke sprehajale po šoli, koliko prehojenih stopnic, zaprtih oken in 
odprtih vrat bi odkrile?  

 Če bi note in črtovje ušli s klavirja, kakšne skladbe, melodije in 
zgodbe bi nam zaigrale klavirske tipke? 

 Če bi slike v galeriji oživele in dobile človeške glasove, kaj bi pripovedovale o likovni 
umetnosti, ustvarjanju in likovnih umetninah?  

 Če bi bil škrat, ki se je zbudil na malem odru, katero zgodbo bi povedal o 
dogajanju v gledališču, na odru, za kuliso, med gledalci?  

 Če bi bil riba, raca ali nutrija, ki vsak dan sliši otroški šolski direndaj, kaj vse bi lahko povedal o 
tem dogajanju?  

 Če bi knjige dobile krila/kolesa/motor, kam bi učenci za hip odpotovali?  

 Če bi spregovorile črke, katere jezike bi 'razvozlala´ naša ušesa?  

 Če bi se žeblji, kladivo in žaga združili v ansambel, kako bi zvenela njihova glasba?  

 Če bi vonjave obdale šolo kot en velik roza oblak, kakšno pojedino bi pripravile 
spretne kuharske roke?  

 Če bi se miške srečale z metlo velikanko v svojih kotičkih, o čem bi klepetale?  

 Če bi nas posrkal računalnik in bi potovali v prihodnost, v kakšno 
šolo bi prišli? 

 

VABLJENI  K  SODELOVANJU 
 
 

Napišite doživljajski ali domišljijski spis, kratko zgodbo, pravljico, anekdoto ali pesem  – kjerkoli lahko 

najlažje izrazite svojo »prulsko zgodbo«.  
 

Svoja besedila pošljite do 25. 2. 2020 na elektronski naslov  prulske.iskrice@gmail.com ali jih 

prinesite v šolsko knjižnico.  

Najboljša dela bodo ilustrirana in izdana v posebni knjižni izdaji, ki bo postala protokolarno darilo 
Osnovne šole Prule, ter objavljena v šolskem glasilu Iskrice. 

 

mailto:prulske.iskrice@gmail.com

