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1. NAMEN NATEČAJA
Namen letošnjega natečaja je, da mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestimo, da se
naravne in druge nesreče dogajajo vsakodnevno - lahko tudi neposredno v njihovi okolici, da z njimi
živimo, nekatere pa s svojo dejavnostjo povzročimo tudi sami posredno ali neposredno. Z natečajem
želimo mlade seznaniti s potresom. Potresov ne moremo napovedovati niti jih ne moremo preprečiti
lahko pa se nanje pripravimo.
2. PREDMET NATEČAJA
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) razpisuje natečaj za izdelavo likovnih in literarnih
izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče - potres«. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih,
učencem osnovnih šol ter učencem osnovnih šol s posebnim programom.
3. SODELOVANJE IN SMERNICE ZA IZDELAVO IZDELKOV

Otroci so razdeljeni v štiri starostne kategorije:
Kategorija
1.

Udeleženci
- Predšolski otroci

Literarni izdelki
-

2.

- Učenci I. triletja OŠ
- Učenci OŠ s posebnim
programom
- Učenci II. triletja OŠ
- Učenci OŠ s posebnim
programom
- Učenci III. triletja OŠ
- Učenci OŠ s posebnim
programom

Neumetnostno besedilo na
temo »Naravne in druge
nesreče Potres«
Neumetnostno besedilo na
temo »Naravne in druge
nesreče Potres«
Neumetnostno besedilo na
temo »Naravne in druge
nesreče Potres«

3.

4.

•

Likovni izdelki
Tema »Naravne
in druge nesreče
Potres»
Tema »Naravne
in druge nesreče
Potres»
Tema »Naravne
in druge nesreče
Potres »
Tema »Naravne
in druge nesreče
Potres »

Predšolski otroci ne sodelujejo pri izdelavi literarnih izdelkov

- Pri literarnih izdelkih:
• naj učenci 2., 3. in 4. kategorije pišejo neumetnostno besedilo - pripoved o tem, kako so v
svoji neposredni okolici doživeli potres, lahko pa pišejo tudi o potresu, o katerem so brali ali
slišali;
• naj učenci 3. in 4. kategorije pišejo umetnostno besedilo - realistično zgodbo, kako se je v
njihovi neposredni okolici zgodil potres.

•

naj učenci pri oblikovanju besedil na razpisano temo upoštevajo
besedilne/pripovedne vrste, zunanjo oblikovanost besedil ter pravopisna pravila:

značilnosti

Pri likovnih izdelkih:
•
•
•

naj otroci ustvarjajo izdelke na temo, kako se je v njihovi neposredni okolici zgodil potres ali pa
so o njem brali ali slišali;
so vključene naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril, kiparstvo,
relief, montaža, fotografija in fotomontaža.
je format lahko od A4 do 50/70; kaširane rešitve in okvirjena likovna dela se ne bodo
sprejemala, zamazana in poškodovana likovna dela pa bodo zavrnjena.

Vsi literarni in likovni izdelki morajo biti opremljeni z naslednjimi podatki:
- naslov izdelka
- ime in priimek avtorja,
- starost/razred avtorja,
- kategorija,
- naslov vrtca/šole,
- ime in priimek mentorja,
- izpostava URSZR

4. ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV
Vrtci in šole naj likovna in literarna dela na temo »naravne in druge nesreče potres« pošljejo na
Izpostavo URSZR
Izpostava URSZR Celje
Maistrova 5
p.p 411
3000 Celje
s pripisom: natečaj »Naravne in druge nesreče – Potres« najkasneje do 7. februarja 2013.
5. IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH IZDELKOV
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.
Prispele likovne izdelke in literarne izdelke bosta marca 2013 najprej ocenili regijski komisiji izpostave
Urzsr Celje. Komisiji bosta iz vsake kategorije izbrali po 5 del (skupaj 35 del), ki ne bodo rangirana,
ampak bodo med seboj enakovredna.
Izpostava URSZR Celje bo nato na državni izbor poslala 20 likovnih in 15 literarnih del.
Med prispelimi izdelki iz vseh izpostav URSZR bosta državni komisiji za izbor likovnih in literarnih del
izbrali po 5 del iz vsake kategorije (skupaj 35 del). Izbrana likovna in literarna dela ne bodo rangirana,
ampak bodo med seboj enakovredna.
Vsi izdelki, ki bodo poslani na državni natečaj postanejo last URSZR, ki jih ima pravico objaviti,
razstaviti ali uporabiti v kakršne koli druge namene.

6. NAGRADE
Vsaka izpostava URSZR Celje bo spomladi 2013 na regijski prireditvi nagradila 35 avtorjev najbolj
domiselnih likovnih in literarnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade in potrdila.

Maja 2013 pa bo državna zaključna prireditev natečaja na kateri bo URSZR 35 najboljšim avtorjem
likovnih in literarnih del ter njihovim mentorjem podelila nagrade in potrdila.
Nagrajena likovna in literarna dela bodo na ogled v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na
Igu pri Ljubljani.

7. DODATNE INFORMACIJE IN KONTAKTNE OSEBE
Dodatne informacije o natečaju so na voljo:
Vesna Slamnik
Izpostava URSZR Celje
Tel: 03 493 4713 ali 493 4703
E naslov: vesna.slamnik@urszr.si
Udeleženci natečaja lahko dobijo informacije o naravnih in drugih nesrečah, o napotkih, kako ravnati
pred nesrečo, med njo in po njej na naši spletni strani: http://www.sos112.si .
Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.

