V Javnem zavodu Krajinski park Goričko razpisujemo literarni natečaj z naslovom

V JZ Krajinski park Goričko vas vabimo k pisanju ugank.
Uganke beremo ali poslušamo za razvedrilo. Na duhovit način opisujejo stvari, ki jih bralci moramo
uganiti. Uganka je miselna naloga, ki zahteva premislek in široko splošno znanje. Književno poznamo
uganke v verzih ali prozi. Poznamo uganke, ki opisujejo živali, predmete, letne čase, matematične
uganke …
Univerzalnega recepta, kako sestaviti uganko, ni, je pa dobro poznati čim več značilnosti o stvari, ki
bo tema uganke. V okviru našega natečaja vas vabimo k spoznavanju živalskih vrst in sestavljanju
živalskih ugank. Tema so kvalifikacijske vrste Natura 2000 na Goričkem. To so vrste, ki so ogrožene
oziroma je ogroženo njihovo življenjsko okolje. Za vas smo jih izbrali nekaj, ki so predstavljene na naši
spletni strani in jih najdete tukaj.
Mi smo si, kot primer, sposodili uganko o ježu, avtorja Jožeta Stabeja:
Najljubše so mu sladke hruške,
za malico rad hrusta žužke.
Če kaj nevarnega ga sreča,
postane žogica bodeča.

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko učenci od 2. do 9. razreda pomurskih OŠ. Za sodelovanje je potrebno izpolniti
soglasje, ki je priloženo. Pri raziskovanju boste zagotovo naleteli še na dodatne zanimivosti, ki jih
lahko vključite v uganko.

Vsebina uganke
Pozorno preberite predstavitve živali, ki smo jih pripravili. Tema uganke se mora navezovati na eno
izmed predstavljenih vrst.

Dolžina uganke
Uganka naj vsebuje 2–4 verze. Verz naj ima vsaj 3 besede. Uporabite rimo in pesniška sredstva
(ponavljanje, okrasni pridevek, primero, metaforo, poosebitev, inverzijo, vzklik). Pri slogu pisanja se
poslužujte pomanjševalnic, slengizmov ali starinskih besed.
Ob uganki naj je zapisana rešitev.

Ocenjevanje
Natečaj je tekmovalnega značaja. Tričlanska žirija bo izbrala najboljšo uganko v 3 starostnih skupinah
(2.–3. razred, 4.–6. razred in 7.–9. razred).
Žirijo sestavljajo:
Žiga Kosec, urednik revije Ciciban,
Barbara Vidmar, ornitologinja in strokovna sodelavka KP Ljubljansko barje in
Monika Matjašec, biologinja in slavistka, strokovna sodelavka KP Goričko.

Do kdaj in kako oddate uganke?
Uganke oddate do 4. maja 2022 na elektronski naslov natasa.morsic@goricko.info.
Uganke oddate v Word dokumentu, ki ga najdete v priponki.
Rezultate natečaja bomo objavili na naši spletni strani www.park-goricko.org 20. maja. Za udeležence
natečaja bomo pripravili pohvale za sodelovanje in simbolne nagrade. Avtorji in mentorji najbolje
ocenjenih ugank prejmejo praktične nagrade.

Vse sodelujoče uganke bomo zbrali in prav tako objavili na naši spletni
strani in spletni strani projekta LIFE NATURAVIVA.

Vabljeni k sodelovanju.

