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Drage kolegice, spoštovani kolegi slovenisti!
Gotovo veste, da se na skrajnem SV Slovenije nahaja eden največjih
slovenskih gradov, grad pri Gradu na Goričkem.
Če ima Slovenija obliko kokoši, je Pomurje glava, grad na Goričkem pa oko
Slovenije.
Tod so nekoč živele ošabne grofice, lepe in grde grofične, ki so se menda, da bi
dobile dobre ljubimce, kopale v krvi nedolžnih deklet.
Grofje pa se z lepoto seveda niso ukvarjali, hlepeli so le po bogastvu.
Ta, pohlep namreč, jih je tudi »pokopal«.
V ribniku ob gradu je v tistih časih prebival zmaj z zlato kronico.
Daleč pod hribom se je sredi rodovitnih polj razprostirala velika mlaka, kamor
se je hodi kopat. Pred kopanjem je krono seveda odložil.
In grof ne bi bil grof, če si je ne bi želel prilastiti.
Dal je torej razglasiti, da bo dal mladeniču, ki mu prinese zlato krono, za ženo
svojo edino hčer.
Kmalu se je našel mladenič, ki je imel silno lepega in kot blisk hitrega konja.
Med zmajevim kopanjem se je priplazil do mlake, pograbil krono in odgalopiral
na grad.
Zmaj pa je tatvino seveda takoj opazil. Zdrvel je za mladeničem, katerega so
izdali zlati žarki, ki jih je na vse strani razsipala čudežna krona.
A preden ga je dohitel, so se zaprla težka grajska vrata in zmaj se je raztreščil na
drobne kosce.
Krona pa je za vedno izginila.
S tem pa je bilo konec tudi »gračke« grofije, ki je odslej le še nazadovala.
Zadnja kontesa naj bi se lačna in revna zatekla v revno vas na obrobju grofije in
tam umrla. Počiva na kranjčkem pokopališču.
Da srednjeveško izročilo ne bi zatonilo v pozabo, smo se v sodelovanju z
Občino Grad odločili, da razpišemo mednarodni literarni natečaj na temo
balade in romance srednjega veka.

Dragi učenci!
Zapisana zgodba naj vas napolni z iskrivimi mislimi o princih, princesah,
podložnikih, graščakih, zmajih, čarovnicah …
Zbrane ideje oblikujte v balado ali romanco ter sodelujte na literarnem
natečaju OŠ GRAD in OBČINE GRAD.
Mentorji, izberite do tri najboljše pesmi in jih do izteka leta 2017 pošljite na
naslov marija.stesl@gmail.com.
Z rezultati natečaja vas bomo seznanili ob slovenskem kulturnem prazniku
(8. februarju).
Lep pozdrav
Ravnatelj OŠ Grad Viktor Navotnik
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Županja Občine Grad Cvetka Ficko
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Mentorica Marija Štesl
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