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TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2019/20 

1., 2., 3. letnik srednjih poklicnih šol 

»Kaj je življenje, če o njem ne pripoveduješ?« 

PRIPOROČILA 

Tekmovalci in tekmovalke berejo  in poznajo:  

 na šolskem tekmovanju besedilo Miroslav Košuta, Mornar na kozi, Mladinska knjiga, Ljubljana, 

2016. 

 na področnem tekmovanju besedilo Miroslav Košuta, Mornar na kozi in katerakoli pesniška 

zbirka Miroslava Košute.  

 na državnem tekmovanju Miroslav Košuta, Mornar na kozi in katerakoli pesniška zbirka 

Miroslava Košute. 

Na šolskem, področnem in državnem tekmovanju pišejo spis  na književno temo, v katerem ob danih 

navodilih problemsko obravnavajo razpisano temo tako, da jo razlagajo, utemeljujejo, vrednotijo in 

aktualizirajo. Pri tem upoštevajo tiste literarne prvine, ki jim pomagajo bolje razumeti in interpretirati 

obravnavano besedilo. Na tekmovanju pokažejo tudi poznavanje življenja in dela Miroslava Košute.  

Navodilom je lahko priložen odlomek iz besedila ali znano/neznano besedilo o avtorju, zgodovinskem 

času, aktualizacija problema … 

Težavnost se stopnjuje sorazmerno s stopnjo tekmovanja. 

Dodatni viri za pripravo na tekmovanje 

 Miroslav Košuta: Kaj je življenje, če o njem ne pripoveduješ? Miroslav Košuta, 

osemdesetletnik. »Zadnji mornar slovenske poezije« je proslavil jubilej z avtobiografijo 

Mornar na kozi.  

V: Delo, leto 58, št. 59 (11.3. 2016), str. 21. 

 Bandelj David: (Raz)vrednotenje podobe Trsta v sodobni poeziji Slovencev v Italiji. 

V: Annales, l. 21, št. 2, (2011), str. 389-396. 

 Marija Pirjevec: Košutova poezija med strahom in upom. Ob pesnikovi osemdesetletnici.  

V: Mladika, št. 2 (2016), str. 34-36. 

 Niko Grafenauer: Križada  

V: Otrok in knjiga, l. 43, št. 97 (2016), str. 71-78. 

 Saksida Igor: Mladinska poezija Miroslava Košute. 

V: Živeti mejo. Str. 343-349. (Slovenski Slavistični kongres; Trst, 2007). Ljubljana, Slavistično 

društvo Slovenije, 2007.  

 Miroslav Košuta: Barve moje pokrajine. 

V: Otrok in knjiga, l. 33, št. 65 (2006), str. 49 -52. 

 Miroslav Košuta: Intervju. 

V: Sodobnost, št. 3-4 (marec - april 1999), str. 189-203. 

 Miroslav Košuta: Vse je tako, kot mora biti. 



2 
 

V: Do  zvezd in nazaj: srečanja z mladinskimi pisatelji. Str. 95 - 99. Mladinska knjiga, Ljubljana 

1995. Zbirka Otrok in knjiga. 

 

  

 

Vrednotenje spisov obsega: 

 poznavanje besedila in njegovih značilnosti, 

 poznavanje in funkcionalno rabo besedilnih vrst, 

 problemskost pisanja (ustvarjalnost, izvirnost), 

 jezikovno pravilnost in slogovno ustreznost. 

 


