Ormož

• Natečaj Gradim svet iz besed

Založba Rokus Klett vsako leto pripravlja literarni natečaj za učence od 4. do 9.
razreda osnovne šole. Na letošnjem z naslovom Gradim svet iz besed 2010/11
je sodelovalo skoraj 8000 učencev in več kot 500 mentorjev. Učenci so tvorili lastna besedila na podlagi devetih ilustracij Tanje Komadina, k! so jih razvrstili po
poljubnem vrstnem redu. Tako so nastale zelo zanimive zgodbe.
Strokovna komisija, ki jo je
vodila Aksinija Kermauner, je
izmed prispelih besedil izbrala po eno iz vsakega razreda in
vseh šest izvirnih zgodb je založba izdala v knjigi. Zanimivo
je, da je tudi pisateljica Aksinija
Kermauner ustvarjala z otroki
in po istih ilustracijah napisala
svojo zgodbo.
Na Osnovni šoli Ormož so
učence navdušili za sodelovanje na natečaju, na koncu pa so
se za najvztrajnejše ustvarjalce
izkazali učenci šestih razredov. Zgodbo skupne dolžine
okrog 14.000 znakov je bilo
treba ustvarjati med šolskimi
počitnicami, v katerih je marsikdo šolske reči raje odložil.
Tako so bile zgodbe večinoma
od šestošolcev in je bilo treba

narediti šolski izbor. Ker niso
imeli zgodb iz višjih razredov,

presenečen, da so me izbrali.
Na podelitev v Ljubljano sem

je mentorica Irena Kandrič Koval po dogovoru z organizatorji
na natečaj poslala štiri zgodbe
šestošolcev. V veliko veselje
vseh je njihova zgodba Ankin
rojstni dan postala ena izmed
šestih zmagovalnih zgodb. Napisal jo je Jurček Korpič Lesjak,
ki rad bere in tudi piše, a ne za
oceno, kot je povedal, čeprav
mu tudi te ne delajo težav.
Jurček pa ni le dober v spletanju zgodb, ampak je tudi športnik od pet do glave. Trenira
atletiko, streljanje in rokomet,
kjer je vratar ekipe državnih
prvakov. „Rad se udeležujem
različnih natečajev, rad pa tudi
berem, predvsem knjige o
športu in detektivke. Bil sem

šel s starši. Podelitev je potekala v knjižnici in je bila zelo
svečana. Za nagrado sem dobil
knjigo in priznanje, mojo zgodbo pa so natisnili," je povedal
Jurček Korpič Lesjak.
„Na natečaju smo sodelovali
že lani, vendar se nobena zgodba ni uvrstila v ožji izbor. Letos
pa smo imeli štiri super zgodbe,
ampak presenečenje ob uspehu je bilo vseeno veliko in zelo
smo ponosni na Jurčkov uspeh.
Večina zgodb je bila napisanih
v obliki sodobne pravljice,
Jurčkova zgodba pa vključuje
tudi etično načelo. V pripovedi
povezuje različne generacije,
kar je pozitivno vodilo ohranjanja družinskih medgeneracijskih stikov in druženja. Jurček
opisuje sodobni svet, hitenje in
pomanjkanje časa sodobnega
sveta. Večina udeležencev je pisala detektivske zgodbe, saj so
dobili asociacijo pri ilustraciji
z daljnogledom, Jurček pa je
daljnogled spremenil v posebno darilo, predmet s čarobnimi
lastnostmi," je povedala mentorica Irena Kandrič Koval.
Učenci pa so pri pouku slovenskega jezika očitno pridni,
saj so osvojili tudi štiri srebrna Cankarjeva priznanja, Ana
Žuran iz 9. b razreda, pa si je
priborila celo zlato. Mentorica
je bila prav tako Irena Kandrič
Koval.
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Sestošolec Jurček Korpič Lesjak in mentorica Irena Kandrič Koval
sta vesela nad uspehom njegove zgodbe Ankln rojstni dan.

