TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2021/2022
VEDRE BLIŽINE MED NAMI
1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi
Ivan Sivec: Modra vrtnica

»VSE KNJIGE SO MOJI OTROCI.«

PRIPOROČILA
Tekmovalci in tekmovalke berejo in poznajo:
 na šolskem tekmovanju besedilo Ivana Sivca Modra vrtnica (Mengeš, ICO, 2020);
 na območnem/regijskem tekmovanju besedilo Ivana Sivca Modra vrtnica (Mengeš,
ICO, 2020) in gradiva o Arboretumu Volčji Potok;
 na državnem tekmovanju besedilo Ivana Sivca Modra vrtnica (Mengeš, ICO, 2020) in
izbrane pesmi Josipa Murna (glej gradivo v Prilogi 1).

Omenjena besedila bomo brali v povezavi s krovno temo letošnjega tekmovanja VEDRE
BLIŽINE MED NAMI.
Na šolskem, območnem/regijskem in državnem tekmovanju pišejo dijaki spis na književno
temo, v katerem ob danih navodilih problemsko obravnavajo izbrano temo tako, da jo
razlagajo, utemeljujejo, vrednotijo in aktualizirajo. Pri tem upoštevajo tiste literarne prvine,
ki pomagajo bolje razumeti obravnavano besedilo. Na tekmovanju pokažejo tudi poznavanje
življenja in dela Ivana Sivca.
Navodilom za pisanje je lahko priložen tudi odlomek iz besedila ali znano/neznano besedilo o
avtorju, zgodovinskem času, aktualizaciji problema …
Težavnost se stopnjuje sorazmerno s stopnjo tekmovanja.

Dodatni viri za pripravo na tekmovanje:
 Ivan Sivec – pisatelj, pesnik, etnolog. Dostopno na: https://ivan.sivec.net/ (13. 7. 2021).
 Nada Trošt: Gradivo za delavnico Znane osebe IVAN SIVEC. Dostopno na: https://lujesenice.net/up-content/uploads/2012 (13. 7. 2021).

 Valentina Plahuta Simčič: Naslednje leto bo dosegel svoj prvi vmesni cilj: sedemdeset let,
sto petdeset knjig, tri tisoč besedil za glasbo. Dostopno na:
https://www.delo.si/kultura/knjiga-pisateljska-spovednica-ivan-sivec (13. 7. 2021).
 Ivan Sivec: Življenje je narejeno po načrtu. V: Ona: ženski magazin Dela in Slovenskih
novic, l. 18, št. 50 (2. 12. 2016), str. 10—13.
 Ivan Sivec: pisatelj, avtor besedil narodno zabavne glasbe, novinar in garač. V: Stop:
preklopi glavo na zabavo, l. 35, št. 45 (7. 11. 2002), str. 14—15.
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 Ivan Sivec: S pesmijo v srcu: Ivan Sivec, pisatelj, pesnik, novinar, urednik. Pa tudi oče in
dedek. V: Jana, l. 30, št. 46 (18. 11. 2003), str. 56 –57.
 Matjaž Mastnak: Kratki vodič po Arboretumu Volčji Potok. Volčji Potok, 2005.
 Primož Hieng: Požlahtnjeni navdih Souvanovega parka. V: Slovenske novice, l. 14, št. 118
(22. 5. 2004), str. 9 –10.
 Joža Mahnič: Murnova poezija. V: Jezik in slovstvo, l. 1, št. 8/9 (1955/1956), str.
226—234. Dostopno na: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCQNJDXYOY/ee967081-f960-42a2-a7ef-8f5a4611a20a/PDF (30. 8. 2021).
 Dragotin Kette, Josip Murn: Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969. (Samo
izbrane Murnove pesmi, ki so navedene v Prilogi 1.)
Vrednotenje spisov obsega:





poznavanje besedila in njegovih značilnosti,
poznavanje in funkcionalno rabo besedilnih vrst,
problemskost pisanja (ustvarjalnost, izvirnost),
jezikovno pravilnost in slogovno ustreznost.
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