NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PIezijo
Kdo lahko sodeluje na natečaju?
Na natečaju lahko sodelujejo vsi dijaki Gimnazije Novo mesto.
Kako lahko sodelujem?
Sodelujete lahko z literarnim prispevkom (prozo ali poezijo), ki ustreza naslednjim kriterijem:






Zapisan je v zborni slovenščini.
Ustreza zahtevam PIfilologije: število črk v n-ti besedi sestavka mora biti enako n-ti decimalki
v desetiškem zapisu števila π. Za cifro 0 uporabite besedo z desetimi črkami. Nekaj prvih
decimalk števila π lahko najdete na http://www.piday.org/million/
Besedilo mora biti smiselno vsebinsko povezano.
Dodatne točke za izvirnost si avtor lahko pridobi z zapisom, ki sledi pravilom določenih
literarnih zvrsti (npr. v primeru poezije upoštevajte rimo, strukturo v obliki kitic, akrostih,
carmen figuratum ipd.).

Kako oddam prispevek?
Prispevek oddate po elektronski pošti na naslov danpi.gimnm@gmail.com v obliki Word ali druge
tekstovne datoteke (ne pdf). V sporočilu dopišite ime, priimek, razred in kontakt (telefonska številka
ali elektronski naslov) avtorja prispevka.
Rok za oddajo
Pričetek natečaja je 14. 2. 2019. Rok za oddajo je 8. 3. 2019 (elektronska oddaja do 23:59 tega dne).
Nagrade, izbor in objava
Izbrali bomo tri najboljše PIezije, katerih avtorji si bodo prislužili ogled predstave Naj gre vse v π ali
kako sem si zapomnil 3141 decimalk Nika Škrleca, ki je leta 2016 s 3141 decimalkami postavil trenutni
slovenki rekord v recitiranju števila pi.
Prispevke bo ocenjevala 3-članska komisija. Nagrajence bo izbrala na podlagi naslednjih kriterijev:
- IZVIRNOST – besedilna ali oblikovna izvirnost besedila,
- DOLŽINA – število predstavljenih cifer, njihova pravilnost,
- VSEBINSKA SMISELNOST BESEDILA.
Rezultati bodo objavljeni 14. marca 2019 na spletni strani Gimnazije Novo mesto, 15. marca 2019 pa
tudi na šolskem radiu.

Primer kratke PIezije
Pod besedilom primera so zapisane zaporedne cifre decimalne vrednosti števila pi za lažje
razumevanje tvorjenja PIezije.

Dan v maju v soncu preživimo, se potimo močno ter učimo premočno.
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Biologija zasenči zgodovino ter se vse preplavi brez upanja na uspehe.
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Lepi maj ter pomladni gaj, se žalosti prepustiš.
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