
FILOZOFIJA, drugi teden 

Spoštovani učenci, 

Tokrat vas čaka zanimiva naloga z zanimivim intervjujem ... 

NALOGA TEGA TEDNA 

Preberi intervju na https://www.vecer.com/intervju-o-zdravi-skrbi-in-nezdravem-

strahu-znamo-brez-rokovanja-objemov-poljubov-10141581 

Intervju je bil objavljen v Večeru v zvezi z aktualno problematiko v državi – mislim, da 

vam bo zanimiv. Tematika je široka in prav zanima me, kaj v zapisanem bo 

nagovorilo vas.  

Po branju si najprej zapišete vsaj tri vprašanja, ki so se vam ob branju porajala. 

Razmisli, katero od teh treh te najbolj zanima. Na to vprašanje si skušaj odgovoriti 
tako, da svoja razmišljanja zapišeš, pri tem pa upoštevaj vse tiste prvine mišljenja, 

ki jih razvijamo pri pouku FzO (podkrepite svoje mnenje/razmislek z 
argumenti, navedete kakšen protiprimer, izhajajte od posameznega k splošnemu, si 
postavljate dodatna vprašanja, hipoteze ipd.). 

Svoja tri vprašanja in odgovor na vsaj eno od teh mi pošlji 
na naslov alenka.brovc@guest.arnes.si. Tvoje sporočilo 
pričakujem do srede zvečer. 

 

 

 

NALOGA PREJŠNJEGA TEDNA (SI JO OPRAVIL?) 

USTVARJAJ IN KRITIČNO RAZMIŠLJAJ (če seveda si, te lahko le 

vabim k dodatnemu razmišljanju, če pa nisi ali ti še kaj manjka, pa hitro v 

akcijo) =>  

– Zamudniki: pošlji mi do srede zvečer tega tedna  

– Ostali: pošlji do sobote tega tedna 

Nekateri žal niste opravili svoje naloge. Ste me dali na stranski tir? 
Niste se niti javili, zato ne vem, ali ste nalogo sploh razumeli.  Da se 
boste lažje odločili, kaj bi naredili in mi do srede oz. sobote poslali, 
sem za vas izbrala nekaj možnosti (glej naslednjo stran).  

https://www.vecer.com/intervju-o-zdravi-skrbi-in-nezdravem-strahu-znamo-brez-rokovanja-objemov-poljubov-10141581
https://www.vecer.com/intervju-o-zdravi-skrbi-in-nezdravem-strahu-znamo-brez-rokovanja-objemov-poljubov-10141581
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IME 
NATEČAJA 

»Moja domovina – svoboden kot 
ptica« 

ORGANIZACIJA Društvo Naša zemlja, Ljubljana 

2 
TEMA/VSEBINA 
 
 
(največ 3 iz oddelka) 

1. LITERARNI: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, 
anekdote, strip, igra 

TEME: 

 Naravna dediščina RS in naše vsakdanje življenje 

 Ptice v domžalskem okolju => zgodbe starejših 

 Potep po travniku, gozdu, naselju …=> moja občutja 

 Pomen razvoja svobode slovenskega človeka 
 

2. LIKOVNI: katera koli likovna tehnika v poljubni velikosti, lahko 
tudi tridimenzionalni izdelek 

Tema za likovne izdelke je  vrste ptic iz bližnjega okolja avtorja. Nariši 
predmete, kraje, zgradbe, ki so povezani s pticami. Poišči ptice v grbih, 
zastavah … 

3. FOTOGRAFSKI: 

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki;  

– vrste ptic iz tvojega okolja 
 

POSEBNOSTI 3 IZDELKI NA ODDELEK, prijavnica 

OBLIKA/ZVRST  
LITERARNIH 
PRISPEVKOV 

LIT. : prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra 
FOTOGRAFIJE  
LIKOVNI IZDELEK: poljubna tehnika 
FOTOGRAFIJA 

STAROST 
UDELEŽENCEV 

6.–9. razreda  

 

IME 
NATEČAJA 

4. mednarodni literarni in 
likovni natečaj 

ZMAGA 
ORGANIZACIJA OŠ Frana Albrehta Kamnik 

5 
TEMA/VSEBINA 

Tema je ZMAGA. 



POSEBNOSTI 
Kriteriji za kratko pesem: izvirnost, duhovitost, 
lastni občutki, izkušnje, besedišče, rima … 

OBLIKA/ZVRST  
LITERARNIH PRISPEVKOV 

PESEM (najmanj 10 verzov) 
 
Risba/slika (na risalnem listu) 

STAROST UDELEŽENCEV 6.–9. r. 
 

IME 
NATEČAJA 

SAFE.SI  
 

ORGANIZACIJA Safe.si 

TEMA/VSEBINA 
7.–9. r: SAFE.SI VIDEO NATEČAJ  

»Ljubezen v digitalnem svetu« 

OBLIKA/ZVRST 
LITERARNIH 
PRISPEVKOV 

7 
 

VIDEO sme biti dolg največ 180 sekund, hkrati pa ne sme 

biti krajši od 30 sekund na temo »Ljubezen v digitalnem 
svetu« 

Posnet je lahko s fotografskim aparatom ali video kamero. 
Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD 
(720p). Pripravite ga v enem izmed naslednjih 
formatov: MPEG1, MPEG2, AVI, WMV in MP4. Video delo 
mora biti oddano kot ena sama datoteka. 

Komisija bo ocenjevala kakovost videa (vsebinska 
predstavitev, tehnična izvedba). Zaželena je uporaba 
montaže in dodajanje kakovostnega zvoka in slike. 

Izdelke je možno oddati le preko spletne strani WeTransfer. 



V primeru uporabe slike, glasbe, podobe, besedila ipd. drugega avtorja 
morajo tekmovalci v projektu navesti vire, ki so jih uporabili. => PAZI!!!  
Avtorske pravice  

STAROST 
UDELEŽENCEV 

6.–9. razreda 

 

IME NATEČAJA 

18. MEDNARODNI NATEČAJ ZA 

NAJBOLJŠO OTROŠKO IN 

MLADINSKO KNJIGO 2020 –  

NA KRILIH METULJA IN LABODA 

ORGANIZACIJA Mestna občina Schwanenstadt, Gornja Avstrija 

TEMA/VSEBINA 

12 

O REKAH, JEZERIH IN MORJIH 

(naslov je prost, nanaša naj se na temo) 

 

Voda ni le simbol ali mit. Je vir neštetih literarnih del (James Cook, Otok z 

balgom, Moby Dick …). 

Voda je vir mnogih družbenih tem: podnebne spremembe, naraščanje 

morske gladine, onesnaženost voda, ogroženost naravnih virov … 

Voda pa tudi povezuje – celine med seboj => pustolovščine, upanje, novo 

življenje … 

Pustolovščina in povest naj upoštevata osebe in figure, katere lahko 

pripovedujejo iz njihovega zornega kota in po želji uporabljajo prvo osebo. 

Živali, rastline ali pa fantastična bitja lahko stopijo na mesto pisateljskega 

jaza in postanejo protagonisti. 

OBLIKA/ZVRST 

LITERARNIH PRISPEVKOV 

Zgodba v obliki knjige (21x21 cm), 18 do 22 strani 

Ilustracija mora biti v povezavi z besedilom. 

Zaželena je moderna tehnologija. 

STAROST UDELEŽENCEV 6.–9. razreda 

 

 

 

 



 

 

IME NATEČAJA 

NAJLEPŠE PISMO 
(mednarodni natečaj => 

medalja, certifikat) 
ORGANIZACIJA Pošta Slovenije 

TEMA/VSEBINA 
NAPIŠI PISMO ODRASLIM –  
odrasli osebi napiši sporočilo o svetu, v 
kakršnem živimo 

OBLIKA/ZVRST 
LITERARNIH 
PRISPEVKOV 

13 

Oblika pisma (datum, nagovor, pozdrav, 
podpis) do 800 besed. 
 
Najprej ga pošlji v elektronski obliki. Ko bo 
popravljen in pripravljen, ga boš prepisal 
ročno. 

STAROST 
UDELEŽENCEV 

7-9 

 

IME NATEČAJA 

 

ČLOVEK IZZIVA, 
NARAVA ODRIVA 
 

ORGANIZACIJA Center za mlade Domžale 

TEMA/VSEBINA 

Življenje v prihodnosti (kakšno bo?) 
Nas bo življenjski slog pripeljal do krize? 
Imamo še čas za spremembe? 
Kako mi vplivamo na naravo, kako se ta 
odziva? 



15 

 

OBLIKA/ZVRST 
PRISPEVKOV 

– literarni (pesem, zgodba, basen, 
poročilo, doživljaj …) 

– likovni (poljubna tehnika na risalnem 

listu) 
 

STAROST 
UDELEŽENCEV 

 
6.–9. razred 

Prijavnica! 
 

 

 

IME NATEČAJA 

»Za zdravje in  

zdrave odnose« 
 

ORGANIZACIJA Slovenska Karitas 

TEMA/VSEBINA 

 
 
 

 
 

17 

Kaj je zdravje in kaj so zdravi odnosi doma, med 

prijatelji in v družbi ter kako te vrednote razvijamo in 

jih negujemo v svojem okolju, ki je verjetno preveč 

tolerantno do čezmernega in škodljivega pitja 

alkohola. Se strinjaš? 

Kateri so primerni pristopi za sproščanje in pomirjanje, kadar 

smo v stiski?  

Kako se lahko sprostimo brez alkohola in drugih substanc?  

Kako se veseliti in preživljati prosti čas brez alkohola?  

Kje so meje naše svobode, da z njo ne ogrožamo drugih in 

sebe, še posebej na cesti?  



 Kaj je samospoštovanje in kaj je smešenje samega sebe?  

Kaj je zmerno pitje?  

Kaj je neodgovorno pitje alkoholnih pijač pri delu z 

napravami, stroji, pri športu in drugih aktivnostih, ki 

zahtevajo popolno zbranost?  

Kako bi lahko preprečili, da zaradi čezmernega in škodljivega 

pitja alkohola ne bi nastajalo toliko trpljenja doma, na cesti in 

pri zdravju?  

Kako skrbeti za svoje zdravje danes, da ne bo škode v 

prihodnosti? 

Alkohol in prometna nesreča 

OBLIKA/ZVRST 
LITERARNIH PRISPEVKOV 

Pesem, zgodba, strip … 
PAZI! Soglasje. 

STAROST UDELEŽENCEV 7.–9. razreda 
 

IME NATEČAJA 

NAŠA MALA 
KNJIŽNICA 
 

ORGANIZACIJA KUD Sodobnost International  

PREBERI (LAHKO POVZETEK) ENO OD KNJIG IN NAPIŠI SVOJ SPIS 

IV. stopnja: 6., 7. razred 
Knjiga: Jaume Copons in Liliana Fortuny: Prihaja g. Flat! Prevedla Veronika Rot. 

Živijo! Sem Arne Orglar. Mogoče tega še ne veš, toda gotovo bova postala prijatelja. 

Še pred kratkim sem bil precej običajen otrok: hodil sem v šolo, izgubljal spise, 

pozabljal domače naloge, iz sestavin na pici sestavljal obraze … Toda tistega dne, ko 

sem spoznal gospoda Flata, se je vse spremenilo. Saj res, ti še ne veš, kdo je g. Flat! 

Naj ti povem le to, da je pošast (pravzaprav bolj pošastek). Od takrat, ko se je priselil v 

mojo sobo, je vse veliko bolj zanimivo. Svet je poln dogodivščin! 

NASLOV SPISA: Z g. Flatom na lovu za pošastmi v šolski knjižnici 

V. stopnja: 8., 9. razred 
Knjiga: Kate DiCamillo: Čudežno potovanje Edwarda Tulana. Prevedel Jakob J. 



Kenda. 

Edward Tulane je brezsrčen zajec, pravzaprav nečimrna porcelanasta lutka z bogato 

garderobo. Pripada desetletni deklici Abilen, ki ima zajca neizmerno rada. Toda 

Edwarda čakajo težave, ki ga bodo pripeljale do skrajnih meja vzdržljivosti. Začnejo se 

s tem, ko ga nesramni fantje med plovbo čez Atlantik iztrgajo iz Abileninih rok in ga 

vržejo v morje. Tukaj se Edwardovo potovanje začne. Pot ga bo vodila od morskega 

dna do nežnega objema ribičeve žene, od zavetja pri brezdomcu in njegovem psu do 

rok umirajoče deklice. 

NASLOV SPISA: Ob smetnjaku sem zagledal porcelanastega zajca. 

18 
 

IME NATEČAJA 
Iztiskanje črnine s 
črnilom 

ORGANIZACIJA 
Projekt V odsevu  
Društvo študentov medicine Slovenije 

TEMA/VSEBINA 

19 

Svetovni dan osveščanja o samopoškodovanju 
 
Imaš lastno izkušnjo o samopoškodovanju? Poznaš 

koga …? Kaj so vzroki za občutek brezizhodnosti in 
kaj so psledice samopoškodovanja? 

Kaj bi nekomu, ki je v stiski, svetoval, da se ne bi 
samopoškodoval? 
 

Zakaj je treba o tem govoriti, kako pomaga tebi? (do 
100 besed) 

OBLIKA/ZVRST 
LITERARNIH 
PRISPEVKOV 

– zgodba (do 2500 besed) 
– pesem 

 

STAROST 
UDELEŽENCEV 

6-9                             obrazec 



IME NATEČAJA 

Dnevi 
medgeneracijskega 

sožitja 

ORGANIZACIJA ZDUS 

TEMA/VSEBINA 20 

Fotografski natečaj 

NAŠ DOM 

 
– življenje z babico in dedkom 

– moja družina 
– moj dom je tam, kjer je srce 
– dom so ljudje 

OBLIKA/ZVRST PRISPEVKOV 
barvna ali ČB fotografija (največ tri) 

JPEG format (do 2 MB) 

STAROST UDELEŽENCEV  

 

Pošlji mi na alenka.brovc@guest.arnes.si . Do sobote tega tedna. 

Lahko napišeš tudi obnovo ali svoje doživljanje filma Življenje je lepo ali pa 

pripoved  o tem, kako si doživel našo januarsko ekskurzijo, kjer smo 

poslušali pričevanje taboriščnika. Uporabi vsaj 400 besed. 

Pazite nase in na druge. 

 

Alenka Brovč 

mailto:alenka.brovc@guest.arnes.si

