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Razpis za TEKMOVANJE V LEPOPISU za učence od 3. do 9. razreda 

Ideja temelji na ugotovitvi, da se pri učencih zmanjšuje spretnost za orientacijo na papirju, 

oblikovanje črk, odmikov od roba, ločevanje naslovov od besedila, izdelavo estetskega 

pisnega izdelka, prav tako jim manjka vztrajnosti in potrpežljivosti. Navedene pomanjkljivosti 

do neke mere vplivajo na učinkovitost učenja, med učenci pa želimo utrditi tudi zavest o 

pomenu čitljivega in estetskega zapisa, ki marsikaj pove o posameznikovi osebnosti. 

Izvedba:  

• Začetek: 3. december 2018, zaključek: 6. februar 2019 

 V tem času se učenci trudite za čim lepše zapise v zvezkih.  

 Pozorni ste na oblikovanje črk, ustrezen odmik od robov, ločevanje naslovov od 

 besedila, ipd.  

• Sredi januarja: učenci, ki bi radi tekmovali, enega od svojih zvezkov prinesete na 

vpogled ga. Mici, ki vas prijavi na tekmovanje. Zaželjeno je, da se iz vsakega razreda 

prijavita vsaj en fant in eno dekle. 

• Ob koncu januarja (23.1.): izbrani tekmovalci se pomerite v prepisu pesmi, ki jo 

določi komisija. Obvezno pišete z nalivnim peresom. Nekaj dni pred tekmovanjem bo 

kratko srečanje s sodelujočimi, kjer bodo predstavljena pravila in kriteriji izbora 

zmagovalnih izdelkov. 

• Začetek februarja: Komisija izbere 6 zmagovalnih izdelkov - po en fantovski in en 

dekliški izdelek v vsaki kategoriji:  

 - 3., 4. in 5. razred,  

 - 6. in 7. razred,  

 - 8. in 9. razred 

• Kriteriji ocenjevanja: 

 - lepo oblikovana in čitljiva pisava 

 - okrašena prva črka (inicialka) 

 - izdelana vrstica pod besedilom (estetsko skladna z inicialko) 

 - celosten estetski vtis 

• 6. februarja, na prireditvi „Talenti naše šole“, bo slovesna razglasitev zmagovalcev. 

Nagrajenci prejmejo priznanje in nagrado. Zmagovalne izdelke bomo razstavili na 

Tržnici ustvarjalnosti (6.2.). 
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