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ZAVODOM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
IN OSNOVNIM ŠOLAM V OBALNI REGIJI

Zadeva: Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče Živali in nesreče".

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2009/2010 razpisala državni natečaj na temo "
Živali in nesreče " (živali kot udeleženci nesreč ali pa kot reševalci) za predšolsko in šolsko mladino.
Načaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju.
Kategorije, po katerih poteka natečaj:
KAT.

UDELEŽENCI

BESEDILA
(SLOVENŠČINA)

1. Predšolski otroci
2. Učenci 1.triletja osnovne šole (devetletka)
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom
3. Učenci 2. triletja osnovne šole (devetletka)
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom
4. Učenci 3. triletja osnovne šole
(devetletka)
Učenci osnovnih šol s prilagojenim
programom

Neumetnostno
besedilo na temo "
Živali in nesreče"
Neumetnostno ali
umetnostno besedilo
na temo " Živali in
nesreče"
Neumetnostno ali
umetnostno besedilo
na temo " Živali in
nesreče"

IZDELKI
(LIKOVNA VZGOJA)
Na temo " Živali in
nesreče"
Na temo " Živali in
nesreče"
Na temo " Živali in
nesreče"

Na temo " Živali in
nesreče"

Opomba:
 Predšolski otroci (1. kategorija) sodelujejo pri izdelavi izdelkov (likovna vzgoja).
Tema natečja „Živali in nesreče“ ima dvojni pomen. Mladi lahko pišejo o živalih oz. rišejo živali kot
udeležence različnih nesreč, lahko pa imajo živali tudi vlogo reševalcev.
Pri literarnih izdelkih :
 učenci 2., 3. in 4. kategorije lahko pišejo neumetnostno besedilo - pripoved o tem, kako so
doživeli ali videli nesrečo, v kateri so bile udeležene živali, oziroma o tem, kako so se živali
znašle v vlogi reševalcev, lahko pa pišejo tudi o nesrečah o katerih so brali ali slišali
 učenci 3. in 4. kategorije lahko pišejo umetnostno besedilo - realistično zgodbo, v kateri
glavno vlogo igra žival, ki je lahko žrtev nesreče ali pa ima vlogo reševalca.
Učenci naj pri oblikovanju besedil na razpisano temo "Živali in nesreče" 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, zamazana in poškodovana
likovna dela pa bodo zavrnjena.
Vsak literarni in likovni izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki (priložen obrazec):
Naslov izdelka: __________________________
Ime in priimek avtorja : ____________________
Starost/razred : ___________________________
Naziv VVZ ali OŠ, naslov: ________________________
Ime in priimek mentorja: ___________________
Razvrstitev izdelka v ustrezno kategorijo (obkroži) : 1 2
Izpostava : Izpostava URSZR Koper
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4

Če izdelki ne bodo opremljeni z vsemi potrebnimi podatki, jih ne bomo mogli upoštevati pri
končnem izboru. Vsi izdelki, ki bodo prispeli na regijski izbor, bodo postali last URSZR in jih ne bomo
vračali VVZ ali OŠ.
Vzgojitelji in mentorji naj izdelke, po 5 izdelkov iz vsake kategorije, pošljejo na naslov: Ministrstvo za
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Koper, Ferrarska 5b, 6000 Koper do 2.
2. 2010. Regijski izbor bo opravljen do 26.2.2010. Prispeli izdelki bodo ocenjeni v okviru posamezne
kategorije. Za najboljše izdelke na regijskem nivoju bomo zagotovili po 5 praktičnih nagrad za vsako
kategoriji.
Najboljše izdelke izbrane na regijskem natečaju, po 5 iz vsake kategorije, bomo poslali na državni
natečaj. Državni izbor bo opravljen do 17. 04. 2010. Avtorje najboljših izdelkov na državnem nivoju
bo URSZR nagradila s praktičnimi nagradami na skupni prireditvi meseca maja 2010 v
Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu.
Udeleženci lahko vse informacije o naravnih in drugih nesrečah, napotkih, 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. O živalih v vlogi reševalcev pa si
med drugim lahko preberete tudi na straneh društev vodnikov reševalnih psov, enot reševalcev z
reševalnimi psi oziroma na straneh Kinološke zveze Slovenije.
Vse dodatne informacije v zvezi regijskega natečaja dobite na URSZR, Izpostava Koper na tel. št.
6684 200, na e-naslovu: izpostava.kp@urszr.si in spletni strani http://www.sos112.si .
Lep pozdrav!
Pripravil:
9105-3
Srečko Bogatec
svetovalec II
po pooblastilu Zvezdana Božiča, podsekretarja, vodje
izpostave, dokument št.020-13/2009-29, z dne 19.6.2009

Priloga: Obrazec
Poslano :
 naslovniku po seznamu
V vednost:
 Zavodu RS za šolstvo – OE Koper
 Občini Izola
 Občini Piran
 Mestni občini Koper
Vloženo:
– v zadevo.
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