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VRTCEM IN ŠOLAM
V OBALNI REGIJI
Zadeva: Razpis državnega natečaja na temo "Naravne in druge nesreče – Suša" v
šolskem letu 2007/2008
Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2007/2008 razpisala državni natečaj na temo
"Naravne in druge nesreče - Suša" za predšolsko in šolsko mladino.
Kategorije, po katerih bo potekal natečaj:
KATEGORIJE

UDELEŽENCI

BESEDILA
(SLOVENŠČINA)

IZDELKI
(LIKOVNA
VZGOJA)
Na temo suša

1.

Predšolski otroci

2.

Učenci 1.triletja osnovne šole
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom in učenci posebnih
programov vzgoje in izobraževanja

Neumetnostno
besedilo na temo
suša

Na temo suša

3.

Učenci 2. triletja osnovne šole
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom in učenci posebnih
programov vzgoje in izobraževanja

Neumetnostno ali
umetnostno
besedilo na temo
suša

Na temo suša

4.

Učenci 3. triletja osnovne šole
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom in učenci posebnih
programov vzgoje in izobraževanja

Neumetnostno ali
umetnostno
besedilo na temo
suša

Na temo suša

•

Predšolski otroci (1.kategorija) sodelujejo pri izdelavi izdelkov (likovna vzgoja).

•

Pri literarnih izdelkih lahko učenci 2., 3. in 4 kategorije pišejo neumetnostno besedilo
(pripoved o tem, kako so doživeli sušo, jo videli, o suši slišali, brali, ipd); učenci 3. in 4.
kategorije pa lahko pišejo umetnostno besedilo (realistično zgodbo, v kateri glavna književna
oseba – otrok/mladostnik rešuje probleme, ki so nastali ob suši, po suši, ipd).

Učenci naj pri oblikovanju besedil na razpisano temo – suša upoštevajo značilnosti
besedilne/pripovedne vrste, zunanjo oblikovanost besedil ter pravopisna pravila.
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Likovni izdelki vključujejo naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril,
kiparstvo, relief, montaža, fotografija in fotomontaža. Format (velikost) likovnih izdelkov je lahko od
A4 do 50/70. Kaširane rešitve in okvirjena likovna dela se ne sprejemajo, poškodovana likovna dela
pa bodo zavrnjena.
Vsak literarni in likovni izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
Naslov izdelka: __________
Ime in priimek avtorja, starost: ______________
Ime in priimek mentorja: ___________________
Polni naslov VVZ ali osnovne šole: ___________
Izpostava : Izpostava URSZR Koper
Če izdelki ne bodo opremljeni z vsemi potrebnimi podatki, jih ne bomo mogli upoštevati pri
končnem izboru. Vsi izdelki, ki bodo prispeli na državni izbor, bodo postali last URSZR in se jih ne
bo vračalo VVZ ali OŠ.
Vzgojitelji in učitelji naj izdelke pošljejo na Izpostavo Uprave RS za zaščito in reševanje Koper,
Ferrarska 5b, Koper do 1. 2. 2008.
Državni izbor bo opravljen do 31.3.2008. Najboljši izdelki na državnem nivoju (po 5 iz vsake
kategorije) bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami na skupni prireditvi maja 2008 v Izobraževalnem
centru RS za zaščito in reševanje na Igu.
Nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in najaktivnejša osnovna šola v vsaki regiji.
Udeleženci lahko vse informacije o naravnih in drugih nesrečah ter napotke, kako ravnati ob njih
dobijo na spletni strani: http://www.sos112.si ali v reviji UJMA – revija za vprašanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo izdaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Revijo lahko dobite
na spletni strani, posamezne številke pa je mogoče naročiti pri Tanji Novak (tel.01/479 65 51).
Lep pozdrav!
Pripravil:
908-4
Zvezdan Božič
vodja izpostave
višji svetovalec I

Poslano:
– naslovniku.
Vloženo:
– v zadevo.
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