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Maribor, 17. 9. 2018 

 

Vabljeni k sodelovanju na nate aju Kratkozgodbarji!č  

 

 

Šolska knjižnica vabi vse dijake, ki jim je blizu literarno ustvarjanje, da sodelujejo na 

nate aju č Kratkozgodbarji.  

Kakšne kratke zgodbe (domišljijske spise) pri akujemo?č  

‐ obseg: od pol do treh tipkanih strani (pisava velikosti 11, razmiki med vrsticami 

naj ne bodo ve ji od 1,5); č  

‐ zaželjeno je, da ima kratka zgodba uvod, jedro in zaklju ek, temo pa si č lahko 

izberete sami - ali razmislite o katerem izmed naslednjih naslovov:  

 Kratka zgodba s Tretje 

 Kakšno Slovenijo si želim? 

 Kratka ljubezenska. 

e vas zanima, kako se lotiti pisanja kratke zgodbe, si lahko pomagate s knjigo Pisanje Č
kratke zgodbe (avtor A. Blatnik), ki si jo lahko izposodite v šolski knjižnici. Vsak, ki bi 

rad sodeloval na nate aju, naj pošlje č najve  trič  kratke zgodbe na e-naslov 

rajka.marhold@tretja.si  

V e-sporo ilo, s katerim boste poslali svč oje zgodbe, napišite tudi svoje podatke: ime in 

priimek ter razred. Zgodbe so lahko po želji tudi ilustrirane.  

Nate aj se bo zaklju il 4. 11. 2018, ko bo komisija izmed vseh poslanih kratkih zgodb č č
izbrala najboljšo (ali ve  najboljših), ki bo/do nagrajenač /e s knjižno nagrado. 

Zmagovalec/ka bo objavljen/a na šolski spletni strani. Najboljše kratke zgodbe bomo 

tudi objavili (z avtorjevim dovoljenjem, seveda) v spletnem asopisu III. gimnazije č
Maribor. 

Navdušeno pri akujemo vaše kratke zgodbe!č  

Veselo na pisanje! 

 

Vaša šolska knjižnica 
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P. S. e se boste dolo ili za temo Kakšno Slovenijo si želim?, si preberite vabilo na Č č
vseslovensko akcijo na povezavi: http://ilb-

scpo.splet.arnes.si/files/2018/07/%C5%A0ole-12.6.2018-Nate%C4%8Daj-

Kak%C5%A1no-Slovenijo-si-%C5%BEelim.pdf 

Poslane kratke zgodbo s to temo bomo po kon anem nate aju Kratkozgodbarji č č
poslali še na ta naslov. 

                                                                                    


