Natečaj za likovna in literarna dela na temo
»Naravne nesreče – ŽIVALI in NESREČE«
Bogojina, 17. marec 2010
Spoštovani današnji nagrajenci najboljših likovnih in literarnih del XIII. izbirnega regijskega
natečaja na temo »Naravne in druge nesreče – Živali in nesreče«, tako iz domačih vrtcev
in osnovnih šol, kakor tudi iz osnovnih šol obmejnih madžarskih županij Zala in Železno ter
hrvaške županije Medžimursko. Sprejmite še enkrat iskrene čestitke za vaše izjemne
dosežke na likovnem oz. literarnem področju, ki ste jih izkazali z vašo izvirnostjo v svojih
delih.
Iskrene čestitke tudi vsem ostalim udeležencem natečaja, ki so ravno tako vložili veliko
truda v svoja likovna in literarna dela. Menim, da je prav, da smo se tudi njih spomnili s
potrdili, katera jim bodo razdelili njihovi mentorji.

Čestitam najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu na področju izvajanja
programa

aktivnosti

informiranja,

izobraževanja

in

usposabljanja

predšolske

in

osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito, v šolskem letu 2009/10, - to sta
Osnovna šola Bogojina in Vrtec Dobrovnik.

Obenem bi želel izreči zahvalo za sodelovanje v natečaju in za motivacijo udeležencev
natečaja, tako mentorjem, kakor tudi ravnateljem, ki so prisluhnili pomenu tega natečaja in
prej omenjenega programa nasploh.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja,
izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo namreč ozaveščati in
obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in
učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se
moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove
posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi
vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih
vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, ter vse številčnejše sodelovanje v ostalih
aktivnostih omenjenega programa - tako preko predstavitev sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, izvedbe
evakuacij iz vrtcev in osnovnih šol ter drugih aktivnostih.
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Upam in verjamem, da bomo z uvedbo izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki je namenjen učencem zadnje triade, in se bo pričel izvajati že v
naslednjem šolskem letu, ta prizadevanja le še nadgradili.

Želel bi se zahvaliti za gostoljubnost, izveden kulturni program in pomoč pri organizaciji in
izvedbi današnje prireditve:
•

vodstvu, kakor tudi celotnemu kolektivu Osnovne šole Bogojina,

•

vsem sodelujočim v kulturnem programu ter

•

vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi današnje prireditve.

Vsem današnjim nagrajencem želim obilo uspeha na državnem natečaju, katerega
zaključek bo 12. maja 2010 v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu.

HVALA!
Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave
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