
                                                                                                             

 

 
 
 
NAGRADNI NATEČAJ LIKOVNEGA IN LITERARNEGA  USTVARJANJA NA TEMO 
»PO KEKČEVIH STOPINJAH DO ZNANJA« 
za otroke vrtcev druge starostne skupine in prva triada osnovne šole 
 
 
1. POGOJI SODELOVANJA 

• Otroci v vrtcih rišejo Kekca. 
• Učenci (prva triada) rišejo, pišejo zgodbice o Kekcu in sestavljajo pesmice o Kekcu, nje-

govih prijateljih, njegovih dogodivščinah.  
 
Vsebina je prepuščena domišljiji otrok/učencev.  
 
 
2. KATEGORIJE 

• RISBA  (vrtec) 
• RISBA  (šola) 
• ZGODBA (šola) 
• PESEM (šola)  

 
 
3. POŠLJITE NAM IZDELKE 
V vrtcih in šolah lahko pripravite razstavo izdelkov. Izberite tri izdelke , ki so po vaši izbiri najboljši:  

• VRTEC (skupaj z enotami) – največ tri risbe na vrtec 
• ŠOLA (skupaj z podružničnimi šolami) največ tri izdelke iz vsake kategorije (risba, zgod-

ba, pesem)  
 
in jih pošljete najkasneje do 31. marca 2011  na naslov:  

Ekošola kot na čin življenja, Zavrti 2, 1234 Mengeš  s pripisom:  
nagradni natečaj »PO KEKČEVIH STOPINJAH DO ZNANJA«  

 
Risbe so lahko na formatu A4 ali A3, zgodba naj bo na eni strani A4. 
 
 
4. NAGRADA 
Posebna komisija v sestavi: predstavnik Ekošole, predstavnik Henkla in zunanji strokovni sode-
lavec, bo izbrala med vsemi poslanimi izdelki iz vsake kategorije en izdelek 
 
 
5. NAGRADA 
Zmagovalci  v vseh kategorijah bodo nagrajeni s tridnevnim naravoslovnim taborom v EKO HIŠI 
KEKEC v Srednjem Vrhu (pokriti bodo vsi stroški tabora, vključno s prevozom). Tabor bosta vodi-
la  priznani alpinist Viki Grošelj in Milena Pollak.  
Vsebina vodenega naravoslovnega tabora Po Kekčevih stopinjah do znanja je  skladna s priroč-
nikom avtorja Milene Pollak in Daneta Kataliniča, ki je objavljen na spletni strani Ekošole 
http://www.ekosola.si/gradiva/ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             

 

 
 
Termini naravoslovnega tabora: 
ŠOLE - 24 učencev z dvema spremljevalcema  
 31. 5. -  2. 6. 2011 (torek - četrtek) 
 7. 6. -  9. 6. 2011 (torek-četrtek) 
 13. 6. -  16. 6. 2011 (ponedeljek-sreda) 
 
VRTEC – 24 otrok s tremi spremljevalci 
 13. 6. -  16. 6. 2011 (ponedeljek-sreda) 
 
Za vsak sodelujoč vrtec in šolo  bo  sponzor nagradnega nate čaja, družba  Henkel Slovenija v 
sodelovanju z družbo Mercator,  pripravil še paket izdelkov (lepila za kreativno ustvarjanje). 
 
 
6. ČASOVNICA NAGRADNEGA NATE ČAJA IN POGOJI SODELOVANJA 

15. 1. 2011 - povratna informacija o sodelovanju v natečaju 
31. 3. 2011 - oddaja izdelkov 
  7. 4. 2011 - ocenjevanje izdelkov 
11. 4. 2011 - obvestilo nagrajencem 
18. ali 19. 5. 2011 - uradna razglasitev rezultatov, zaključni dogodek in podelitev na-
grad (o podrobnostih vas bomo obvestili naknadno)  

 
Vsaka šola je lahko nagrajena samo za en izdelek. Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju likovne-
ga in literarnega ustvarjanja na temo Po Kekčevih stopinjah do znanja se strinjajo z:  

- javno objavo izdelkov na spletnih straneh Ekošole in družbe Henkel Slovenija ter Merca-
tor; 

- drugimi javnimi objavami izdelkov. 
 
 
ŽELIMO VAM VELIKO USTVARJALNOSTI IN SRE ČNO KEKCI, TINKARE, MOJCE…..  
 
 
 
Prosimo vas, da nam s povratno informacijo do 15. j anuarja 2011 na elektronski naslov: 
info@ekosola.si  sporo čite, ali boste sodelovali na nate čaju.  
 
Dodatne informacije: 
Milena Pollak 040/505 836 
e- naslov: milenka.pollak@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                             

 

 

 

PO KEKČEVIH STOPINJAH DO ZNANJA 
EKO HIŠA SREDNJI VRH 

 
  

 

 

 

 

 

Počitniški dom Srednji vrh nad Gozd Martuljkom 

 

Vid Žgajnar, OŠ Šentjanž 

 

 

Sponzorja nagradnega natečaja: 

       


