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V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sodelovanju z NP Raab in NP Őrség razpisujemo
6. Mednarodni natečaj v ustvarjanju v šolskem letu 2019/20

Ornament življenjske pestrosti na travniku ali visokodebelnem sadovnjaku
Natečaj razpisujemo v okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség. Namenjen je
krepitvi sodelovanja osnovnih šol na območju trideželnega parka.
Vse nastale izdelke iz treh držav bomo združili in predstavili v elektronski knjigi, ki bo širši javnosti dostopna na naši spletni
strani. Avtorje treh najbolje ocenjenih likovnih del iz vsake države bomo povabili na druženje v NP Őrség (Madžarska).

1. Tema
V tem šolskem letu učence in mentorje vabimo k umetniškemu ustvarjanju ORNAMENTOV na temo ŽIVLJENJSKA
PESTROST NA TRAVNIKU ali VISOKODEBELNEM SADOVNJAKU. Pri iskanju navdiha za ustvarjanje priporočamo obisk
travnika.
Nekaj iztočnic:
Katere rastline rastejo na travniku ali visokodebelnem sadovnjaku?
Katere živali živijo na travniku ali visokodebelnem sadovnjaku?
Raziščemo življenjsko pestrost, izberemo elemente in jih upodobimo.
Elemente razporedimo v ornament naključno, ponavljajoče, simetrično, spiralno…
Primeri:

1. https://www.123rf.com/photo_43875800_stock-vector-autumn-forest-seamless-pattern-with-cute-animals.html
2. https://www.123rf.com/photo_62214930_stock-vector-woodland-wild-animals-and-autumn-season-nature-plants-seamless-pattern-fall-vector-background-with-f.html?fromid=dHdxOG1VOHRHTlBLNjBmRFRjcnJVUT09
3. https://www.shutterstock.com/image-vector/ethnic-pattern-kids-fabric-textile-nursery-1416890990
4. https://www.chispum.com/en/kids-wall-stickers/Animals-Wall-Stickers/animals-pattern

2. Kdo lahko sodeluje v Krajinskem parku Goričko?
Učenci 1.–6. razreda OŠ v skupinah po 4 učence (+/-1 učenec, glede na število učencev v razredu) z mentorjem/mentorico.
Dela posameznikov ne bodo ocenjena. Za prijavo izpolnite priloženo prijavnico in jo posredujte na elektronski naslov
natasa.morsic@goricko.info (Priloga 1 - PRIJAVNICA)

3 . Kaj izdelujemo?
Uporabite naslednje tehnike: risanje, slikanje, grafika. Največja velikost izdelka je format (DIN A3 ali 29,7 cm x 42,0 cm).
Likovna dela, ki ne bodo ustrezala formatu in likovni tehniki, ne bodo ocenjena.

4. Kako oddamo izdelke?
Risbe, slike ali grafike oddajte v originalu. Izdelek označite z imenom ekipe iz prijavnice, npr. OŠ Grad – USTVARJALCI

5. Kako bodo izdelki ocenjeni?
Izdelke bo ocenila mednarodna žirija (iz vsakega parka 1 član), ki bo izbrala 3 najboljše izdelke v treh kategorijah. Izdelke
bo ocenjevala v 3 kategorijah:
1. kategorija: vrtec (sodelujejo le vrtci iz NP Raab),
2. kategorija: 1., 2. in 3. razred,
3. kategorija: 4., 5., in 6. razred.
Avtorje najbolje ocenjenih izdelkov iz 2. in 3. kategorije bomo v JZ KPG skupaj z mentorji povabili na druženje z vrstniki v
NP Őrség.
Prijavnice (v prilogi) oddajte do 29. novembra 2019.
Izdelke oddajte do 29. marca 2020.
Izdelke oddate na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko ali jih pošljete na naslov JZ Krajinski park Goričko, Grad
191, 9264 Grad. Priložite soglasja staršev, oz. zakonitih zastopnikov sodelujočih otrok.

Vabljeni k sodelovanju!

SLO Javni zavod
Krajinski park Goričko
Grad 191, 9264 Grad
Info: Nataša Moršič
natasa.morsic@goricko.info

HU Őrség National Park
Directorate, Siskaszer 26/a,
9941 Őriszentpéter
Info: Kovács-Mesterházy Viktória
kovacs.mesterhazy@gmail.com

AT Verein
zur Förderung des Naturpark Raab
Kirchenstraße 4, 8380 Jennersdorf
Info: Claudia Kröpfl Kögl
vs.stmartin-raab@bildungsserver.com

