Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
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6230 Postojna

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »SOCIALNA IZKLJUČENOST«

Na naši šoli je v okviru projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala« v
sodelovanju s šolsko skupnostjo učencev potekal fotografski natečaj na temo
»socialna izključenost«. K sodelovanju smo povabili vse učence naše šole in njihove
starše. Pred izvedbo natečaja so se učenci o tej temi pogovarjali pri razrednih urah.
Fotografije smo zbirali v mesecu novembru in decembru 2013. Prejeli smo 35
fotografij, ki so jih prispevali učenci 3.a, 5.a, 5.b, 6.b, 8.b, 9.b ter učenci 9. razreda, ki
obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 3.

Fotografije smo razstavili v dvorani šole v marcu 2014. Poleg naših pa so bile
razstavljene tudi tri gostujoče fotografije dijakov Šolskega centra Postojna, Šolskega
centra Nova Gorica in Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana.
Šestčlanska komisija v sestavi: ravnateljica Sabina Ileršič Kovšca, pomočnica
ravnateljice Miranda Kristančič,
učiteljice Nada Likon, Darja Gorup in
Petra Ražem ter učenka Tadeja Čeh
je ocenila vse prispele fotografije.
Članice komisije so v marcu vsako
fotografijo ocenile z oceno od 1 do
10, pri čemer so upoštevale
izvirnost, sporočilnost, ustreznost
glede na temo idr. Dobile so tudi
navodilo, naj fotografij ne rangirajo.

V skupnem seštevku so prva tri mesta zasedle
fotografije učencev, ki obiskujejo predmet
Likovno snovanje 3. V posebnem točkovanju za
medrazredno tekmovanje pa je zmagala
fotografija učenke iz 6.b, drugo mesto pa si delita
5.a in 8.b. Vsi sodelujoči razredi bodo prejeli
točke za sodelovanje (50 točk na razred),
zmagovalni razred pa dodatno še 100 točk, 5.a in 8.b pa po 80 točk za drugo mesto.
Tudi učenci, ki obiskujejo predmet Likovno snovanje 3 pa bodo svojim razredom
prinesli dodatne točke (Tina, Nancy in Andraž 70 točk za 9.a, Teja in Tadeja pa 90
točk za 9.c).
Spodaj si lahko ogledate fotografije, ki so zasedle prva tri mesta v skupnem seštevku
ter prve tri fotografije v kategoriji medrazrednega tekmovanja.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo!

ZMAGOVALNE FOTOGRAFIJE
SKUPNI SEŠTEVEK
1. MESTO: Teja Puc, 9.c (LS3)

2. MESTO: Tina Funa, 9.a,
Nancy Gojković Jurca, 9.a,
in Tadeja Čeh, 9.c (LS3)

3. MESTO: Andraž Kovačič, 9.a (LS3)

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE

1. MESTO: 6.A

2. MESTO: 5.A

2. MESTO: 8.B

