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VABILO K SODELOVANJU PRI NACIONALNEM PROJEKTU KAPLJICE 
ŽIVLJENJA – HRANA 

 
V letošnjem šolskem letu vas vabimo k sodelovanju v našem nacionalnem projektu 

KAPLJICE ŽIVLJENJA – HRANA. 
Objavljamo natečaj za izdelavo ročno izvezenega nadprta. 

Namenjen je osnovnošolcem drugega in tretjega VIO. 
 

 
CILJ NATEČAJA 

 
V preteklosti je bilo vezenje pomembna rokodelska dejavnost, s katero so si ženske krajšale čas. 
Z vezeninami so okraševale oblačila in druge tekstilne izdelke za vsakdanjo rabo. Zbirke vezenin 
govorijo o življenju naših prednikov in predstavljajo našo kulturno dediščino. Tudi danes lahko z 
vezeninami polepšamo svoj dom. Vezeni nadprti  še polepšajo praznično obloženo mizo.  
Danes ne vezejo le ženske, ampak tudi moški. 
 
Ob vezenju učenci razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, likovne sposobnosti za harmonije barv 
prejic, pri praktičnem delu si razvijajo ročne spretnosti in pridobivajo delovne navade, bolj 
kakovostno preživljajo prosti čas, ohranjajo in razvijajo kulturno dediščino, pripravljajo se za 
sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter za razumevanje in human odnos do 
kulturne dediščine, sodelujejo pri  promociji šole, kraja in občine, spoznavajo uporabno vrednost 
vezenin kot okras na oblačilih, modnih dodatkih, za dekoracijo v stanovanjih, darila, turistične 
spominke nekoč in danes, spoznajo vezenino in način vezenja kot pomemben element kulturne 
dediščine našega naroda. 
 
 
OPIS NALOGE 
 
Učenci naj izdelajo iz bombažnega platna nadprt v velikosti 80 x 80 cm. Nanj naj izvezejo motiv 
sadja ali zelenjave s stebelnim vbodom. Nadprt naj zaključijo s poljubno obrobo. Motiv za vezenje 
lahko narišejo sami ali pa uporabijo motive, ki so na voljo v literaturi o vezenju. 
 
 
OCENJEVANJE IN NAGRADA 
 
Ocenjevali bomo ustvarjalnost, estetsko skladnost ter natančnost vezenja. 
 
Vse prispele nadprte bomo javno razstavili in si jih boste lahko ogledali marca 2014. Vabila na 
razstavo vam bomo pravočasno poslali. 
 
Avtorji najlepših treh nadprtov bodo nagrajeni s praktično nagrado. 
 
 
TRAJANJE NATEČAJA 
 
Prijave sprejemamo do vključno 25. oktobra 2013.  
 
V prijavnicah  navedite ime in naslov šole, ime mentorja, ime izdelovalca vezenine ter razred, 
število izdelkov in jih pošljite na elektronski naslov: katjaskubic@gmail.com .  
 
Rok oddaje izdelkov  je 20. februar 2014.  
 

mailto:katjaskubic@gmail.com


Izdelke pošljite na naslov: 
 
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom KAPLJICE 
ŽIVLJENJA – HRANA. 
 
Dodatne informacije: Katja Skubic (katjaskubic@gmail.com)  in Tatjana Kuhl  
(tatjana.kuhl@guest.arnes.si).  
 
 
 
Tatjana Kuhl, 
Vodja natečaja 
 
Katja Skubic,         Lidija Milošič,  
Koordinatorica Unesco ASPnet      Ravnateljica 
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