
Povodom obilježavanja Dana škole u znaku 110. obljetnice hrvatske škole u Cresu, OŠ 

Frane Petrića objavljuje literarni nagradni natječaj za najduhovitiji događaj iz 

školskih klupa 

Tema natječaja: Najduhovitiji događaj iz školskih klupa                                       

U natjecanju mogu sudjelovati : a) svi sadašnji učenici OŠ Frane Petrića, Cres              

b) svi koji su  nekad bili učenici OŠ Frane Petrića, Cres (u matičnoj školi ili u nekoj od područnih škola). 

Pisane  radove  u obliku anegdote treba slati pod zaporkom. Bivši i sadašnji učenik  imaju istu zaporku . Sadašnji 
učenik  uz  zaporku  dodaje  a) , a bivši učenik uz zaporku dodaje b). 

Pisane  radove u obliku anegdote moći će se ubaciti u sandučić na ulazu u školu. 

Po tri najbolja literarna rada u  svakoj kategoriji  odabrat će učenici, a rezultati će biti  objavljeni  na završnoj priredbi 
obilježavanja Dana škole.  

Svi  pobjednički   tekstovi   osvojit će iste nagrade  i biti tiskani u zajedničkom zborniku. 

 
Prisjetite se svoga školovanja, pišite i šaljite nam  svoju  anegdotu , najduhovitiji događaj iz školskih klupa! 

PRAVILA  NATJEČAJA   

Članak 1. 
Organizator nagradnog natječaja  je OŠ Frane Petrića, Cres. Nagradni natječaj priređuje se radi:  

- uključivanja svih bivših i sadašnjih učenika u obilježavanje 110.obljetnice  hrvatske 
škole u Cresu 

- osvješćivanja važnosti uloge škole kao obrazovne, ali i odgojne institucije  
- povezivanja  i razumijevanja među članovima obitelji i zajednice.    

 
 
Članak 2. 
Pisani  radovi trebaju biti napisani u obliku  anegdote tj. u proznome obliku. 
 
Članak 3. 
Anegdote tj. pisani radovi  mogu biti pisani standardnim hrvatskim jezikom i domaćim govorom, 
čakavskim narječjem.  
 
Članak 4. 
Da bi se ispunili uvjeti natječaja, anegdote  treba slati u paru: sadašnji učenik i bivši učenik. 
 
Članak 5. 
Nagradni natječaj  traje od 15. 2. do 15. 3. 2017. Svi sudionici nagradnog natječaja, slanjem  
radova  natječu  se za  nagradu.  
 
Članak 5. 
Pravo sudjelovanje na nagradnom natječaju imaju svi sadašnji i bivši učenici OŠ Frane Petrića, 
Cres. 
 


