
   

        BODI DANES VAREN               

Likovno- deklamacijski natečaj  
BIZTONSÁGOSAN KÖZLEKEDJ ! 

Képzőművészeti-versmondói pályázat       
Vabimo vas, da s svojimi likovnimi deli sodelujete na LIKOVNEM natečaju, ali  s pesmimi  na 

DEKLAMACIJSKEM natečaju.  

Szeretettel meghívunk Benneteket a KÉPZŐMŰVÉSZETI–VERSMONDÓI pályázatra, 

amelyen képzőművészeti munkákkal, illetve versekkel vehettek részt. 

RAZPISNI POGOJI  NATEČAJA -  PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

UDELEŽENCI:  Razpis je namenjen vsem učencem DOŠ II Lendava – sodelujejo vsi učenci od 1. 

do 9. razreda in učenci OVI A ter OVI B.    

RÉSZTVEVŐK: A pályázaton a Lendvai 2. Sz. KÁI valamennyi 1–9. osztályos tanulója, valamint 

az OVI A és OVI B tanulói vehetnek részt.  

 
LIKOVNA TEHNIKA:    Dovoljene so različne tehnike na A 4 formatu. Ustvarjate lahko z       

lesenimi barvicami, vodenimi barvicami, voščenkami, s flomastri, 

tušem, z naravnimi lepili in materiali … 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TECHNIKA:    Különböző technikákban lehet alkotni  

A4-es méreten: színes ceruzával, vízfestékkel, viaszfestékkel, filctollal,  

tussal, természetes ragasztókkal és anyagokkal… 

 

LIKOVNA TEMA:         PROMETNA VARNOST 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TÉMA:         KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

OPREMLJENOST IZDELKOV:  
 

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek učenca, starost, razred, 

 likovna tehnika, 

 ime in priimek mentorja, 

 naslov likovnega dela. 

  

AZ ALKOTÁSOK KÖVETELMÉNYEI:  
 

Minden képzőművészeti munka hátoldalán szerepelniük kell az alábbi adatoknak: 

 a tanuló utó- és családneve, életkora, osztálya,  

 képzőművészeti technika, 

 a mentor utó- és családneve, 

 a képzőművészeti alkotás címe. 

  

 



 

 
RECITACIJSKA TEMA:         PROMETNA SREDSTVA 

 Pesmi za recitacije izberete skupaj s svojimi razredniki.   

Recitatorje bomo poslušali 11. februarja v rekreativnem odmoru v 

gibalnici. 

 
A VERSMONDÁS TÉMÁJA:         KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK 

 A verseket az osztályfőnökökkel közösen választjátok ki. A verseket 

február 11-én hallgatjuk meg a rekreációs szünetben a 

mozgásfejlesztő teremben. 

 

IZVEDBENI ROK  NATEČAJA:  

Zadnji rok za oddajo likovnih del in zaključek razpisa je 11. februar 2020 . 

Opremljena likovna dela do navedenega datuma osebno dostavite ravnateljici v pisarno.  

Likovna dela bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo člani šolske skupnosti.  

A PÁLYÁZAT HATÁRIDEJE:  

A képzőművészeti alkotások leadásának határideje 2020. február 11. 

A szükséges adatokkal ellátott alkotásokat az adott határidőig az igazgatói irodában kell 

személyesen leadni.  

A képzőművészeti alkotásokat egy, az iskolai közösség tagjaiból álló bizottság fogja értékelni.   

 

NAJBOLJŠA DELA IN RECITATORJI bodo  NAGRAJENI! 

A LEGJOBB ALKOTÁSOKÉRT ÉS VERSMONDÁSOKÉRT JUTALOM JÁR.  

 

 

 


