RAZPIS
V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v šolskem letu 2015/16 razpisujemo

3. KVIZ O NARAVI IN ČLOVEKU NA OBMOČJU TRIDEŽELNEGA PARKA
GORIČKO - RAAB - ŐRSÉG
V okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség,
namenjenega krepitvi in poglobitvi sodelovanja osnovnih šol na območju Trideželnega
parka Goričko – Raab – Őrség vabimo:
UČENCE IN UČENKE 6. – 9. RAZREDA OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU
KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO
K SODELOVANJU V KVIZU IN RAZISKOVANJU KRAJINSKEGA PARKA
GORIČKO V OBLIKI ZANIMIVIH IN ZABAVNIH VPRAŠANJ IN NALOG.
Kviz poteka v dveh delih – spletnem delu in finalu na gradu Grad. Finalnega dela Kviza se
udeleži 5 ekip, ki v spletnem delu zberejo največ točk. Najboljše 3 ekipe bomo povabili na
druženje z zmagovalci kvizov v NP Raab in NP Őrség v NP Raav v Avstriji.
Navodila za sodelovanje prilagamo v nadaljevanju.
Glavna tema letošnjega kviza je Visokodebelni sadovnjak.
Visokodebelni sadovnjak odlikuje pestrost, ki jo najdemo v rabi, opazovanju, rastlinskem
in živalskem svetu, oddihu in navdihu. So del kulturne dediščine območja Trideželnega
parka Goričko-Raab-Őrség in so tesno povezani z načinom življenja prebivalcev tega
območja. So pomemben gradnik mozaične krajine Krajinskega parka Goričko in učilnica za
uka željne.
S tem razpisom želimo učence:
- navdušiti za opazovanje in raziskovanje okolja, v katerem živijo,
- izzvati s skupinskim delom in
- motivirati za spremljanje aktivnosti na področju varstva narave v domačem in
širšem okolju.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas vabimo k sodelovanju.
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1. O kvizu
Organizator tekmovanja je Javni zavod Krajinski park Goričko, ki aktivnost izvaja v
sklopu letnega delovnega načrta. Tekmovanje v znanju Kviz o naravi in človeku na
območju Trideželnega parka Goričko – Raab – Őrség bo izveden v dveh krogih–
predtekmovanje preko spleta in finalno tekmovanje na gradu Grad.
V šolskem letu 2015/16 bomo izvedli 3. kviz o naravi in človeku na območju Trideželnega
parku Goričko – Raab - Őrség. V tekočem šolskem letu vabimo k sodelovanju osnovne šole
na območju Krajinskega parka Goričko (KP Goričko) in jih obiskujejo učenci iz šolskih
okolišev parkovnih občin.
1.1 Cilji kviza
Cilji kviza so spodbuditi učence k raziskovanju in spoznavanju okolja, v katerem živijo.
Poznavanje narave in kulturne krajine, v kateri živimo, je osnova za njeno varovanje in
trajnostni razvoj. V pripravah na kviz učenci spoznavajo in pridobivajo znanje o bogati
naravni in kulturni dediščini, zanimivostih iz življenja živali in ljudi, v samem kvizu pa se z
vrstniki pomerijo v zanimivih nalogah. Del kviza bo namenjen poznavanju sosednjih
parkov. Posebnost Kviza o naravi in človeku na območju Trideželnega parka Goričko –
Raab - Őrség je druženje ekip, ki so v posameznih parkih dosegle najvišje število točk.
1.2 Kdo lahko tekmuje
Na kviz se lahko prijavijo učenci osnovnih šol na območju KP Goričko (OŠ Cankova, OŠ
Sveti Jurij, OŠ Grad, OŠ Kuzma, OŠ Gornji Petrovci, OŠ Šalovci, OŠ Fokovci, OŠ Kobilje, OŠ
Bogojina, DOŠ Dobrovnik, DOŠ Prosenjakovci, OŠ Puconci). Sodelujejo lahko učenci višjih
razredov. Glede na zahtevnost vprašanj priporočamo vključevanje učencev iz 7., 8. in 9.
razreda OŠ.
Skupina/ekipa je sestavljena iz največ 4 učencev in 1 mentorja. Ena oseba je lahko
mentor največ 2 ekipama.
1.3 Prijava na tekmovanje
Tekmovalne ekipe se prijavijo s prijavnico, ki jo organizator (JZ KPG) objavi skupaj z
vabilom in opisom tekmovanja na spletni strani Krajinskega parka Goričko (www.parkgoricko.org – klik na ikono
). Na posamezni šoli se lahko prijavi več tekmovalnih
ekip. Ekipe iz ene šole se prijavijo s skupno prijavnico. Tekmovalci svojo ekipo poljubno
poimenujejo in ime zapišejo v prijavnico. V primeru podvajanja imen bo organizator
ekipam pripisal ime šole.
Prijavnice je potrebno najkasneje do 27. novembra 2015 poslati koordinatorki kviza
Nataši Moršič na naslov: natasa.morsic@goricko.info ali po pošti na Javni zavod Krajinski
park Goričko, Grad 191, 9264 Grad s pripisom Kviz.
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2. Priprava učencev na kviz
Učenci se pripravljajo na tekmovanje s samostojnim raziskovanjem in delom v skupini. S
sodelovalnim učenjem iščejo informacije, pregledajo literaturo in poiščejo ustrezne
odgovore na zastavljena vprašanja. Tekmovalci imajo pri delu na razpolago pisna in
spletna gradiva. Pri tem pridobivajo trajno znanje o okolju, v katerem živijo ter bližnji
okolici.
Učencem je za delo potreben dostop do spleta oz. med spletnimi viri navedenega gradiva
ter v nadaljevanju navedena pisna gradiva.
2.1 Vloga mentorja
Mentor učence spodbuja, jih usmerja in skrbi za pravočasno oddajo odgovorov. Z
morebitnimi vprašanji ali v primeru nejasnosti se mentor obrne na organizatorja
tekmovanja (koordinatorko kviza). Odgovore posreduje tekmovalcem.
Za mentorje, ki se bodo odločili za sodelovanje bo organizator pripravil predstavitev kviza
2. decembra 2016 ob 13.00 na gradu Grad. Udeležba na predstavitvi ni obvezna. Vabilo
bo posredovano vsem prijavljenim mentorjem po elektronski pošti.
2.2 Viri in gradiva, kjer bo mogoče najti vse odgovore na zastavljena vprašanja
Gradiva k posameznim vprašanjem bodo objavljena sočasno z vprašanji v elektronski obliki.
Spodaj našteta gradiva so dostopna širši javnosti na pripisanih povezavah ali knjižnicah.

Spletne strani:
www.park-goricko.org
http://landscapeinharmony.eu/sl/
http://www.creativ.si/upkac/page/o_projektu.asp?id_informacija=19&id_language=1&id
_meta_type=7
http://www.rokodelska-akademija.si/
Gradiva:
Kuštor, V., 2006. Krajinski park Goričko živi z naravo. Grad, Javni zavod Krajinski park
Goričko
Bedjanič, M., 2008. Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko. Ljubljana, Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave
http://www.parkgoricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=60&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=302

Travinje – Priročnik za kmetovalce. Narodni park Őrség
http://www.parkgoricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=52&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=479

Bakan,B., 2012. Vodnik po rastlinah/Plant guide. Ljutomer, Prleška razvojna agencija
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Trčak, B., 2012. Goričko, Porabje, Őrség, Mura- življenjska okolja. Grad, Javni zavod
Krajinski park Goričko
(SLO-AN):
http://www.parkgoricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=52&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=607
(HU-AN): http://issuu.com/stankadessnik/docs/habitativodnik-madang_web)

Sáfián S.,Szentirmai,I., 2012. Dnevni metulji Őrség – Goričko/Butterflies Őrség – Goričko.
Narodni park Őrség
http://www.parkgoricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=52&id_jezik=0&id_language=0&id_informacija=608
Atlas metuljev. Narodni park Őrség

http://www.parkgoricko.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=52&id_jezik=0&id_language=0&id_informa
cija=633
Novice iz Krajinskega parka Goričko. JZ KP Goričko, december 2013
http://www.parkgoricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=5128&id_jezik=0&id_tip1=9&id_tip2=1&id_tip3=0
O pticah, DOPPS

http://ptice.si/
Denac K., Kmecl P., 2914, Ptice Goričkega
Dostop
na
spletu
na
naslovu:
http://cdn.ptice.si/ptice/2014/wpcontent/uploads/2014/03/monografije_2014_1_ptice_gorickega.pdf
Delovni list Spoznajmo travniške sadovnjake
http://www.kmetijskizavod-nm.si/sites/default/files/interreg/gradiva/UCNI_LIST.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Arc/My%20Documents/Downloads/Travni%C5
%A1ki%20sadovnjaki_%C4%8Dlanek%20v%20Zeleni%20de%C5%BEeli_maj%202010.pdf
Literatura v nemškem jeziku
Sorte jabolk v deželi Burgenland, Avstrija:
http://www.sortengarten-burgenland.at/sorten/aepfel:alle_aepfel
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3. Izvedba tekmovanja
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh krogov.
Prvi krog kviza je zasnovan tako, da bo potekal preko spleta. Vprašanja v elektronski obliki
bodo objavljena na spletni strani organizatorja. Tekmovalci bodo odgovore oddali v
elektronski obliki.
Prvi krog je sestavljen iz treh (3) sklopov.
1. in 2. sklop vprašanj bosta objavljena decembra in januarja. Odgovore na zastavljena
vprašanja učenci pošiljajo, kot je predvideno v časovnici.
3. sklop bo potekal v obliki praktične naloge za katero bodo tekmovalci dobivali navodila
februarja.

Drugi krog bo potekal na gradu Grad. V drugi krog se uvrsti najboljših 5 ekip iz spletnega
dela tekmovanja. Ekipe bodo tekmovale brez pomoči mentorja in pisnih gradiv. O
podrobnostih finalnega tekmovanja bo organizator pravočasno obvestil mentorje ekip, ki
se bodo uvrstile v finalno tekmovanje. Najboljše tri ekipe, ki bodo v finalnem tekmovanju
zbrale največ točk, bodo nagrajene z druženjem sodelujočih v kvizu v Trideželnem parku
Goričko – Raab - Őrség. Srečanje bo potekalo v NP Raab (Avstrija).
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3.1 Dostopanje na spletni strani
1. V brskalnik vtipkate Krajinski park Goričko.
2. Izberete naslov www.park-goricko.org.
3. Na prvi strani poiščete ikono in kliknete nanjo.

4. V meniju, ki se odpre ob kliku na ikono, bo objavljen Razpis Kviz o naravi in človeku
2015 ter Vprašanja.
5. Tekmovalci dokument z vprašanji izpolnijo elektronsko in ga v elektronski obliki
posredujejo koordinatorki kviza na naslov natasa.morsic@goricko.info.
Dokument poimenujejo: Odgovori ime ekipe sklop x (Primer: Odgovori Goričko sklop1)
V primeru, da tekmovalci posredujejo odgovore iz poljubnega e-naslova (drugačnega od
navedenega v prijavnici) in nepravilno označenega naslova e-pošte (naslov, iz katerega ni
mogoče razbrati vsebine e pošte) organizator ni dolžan sprejeti kot veljavnega, čeprav je
oddan pravočasno.
3.2 Prvi krog
Sklopi vprašanj prvega kroga bodo objavljeni v mesecu decembru in januarju. Objavljeni
bodo 3 sklopi. Prijavljena ekipa preko spleta odgovori na zastavljena vprašanja do
določenega roka. Posreduje jih organizatorju tekmovanja. Prepozno posredovani odgovori
se ne upoštevajo.
Ob objavi naslednjega sklopa vprašanj organizator objavi odgovore prejšnjega sklopa.
Med potekom tekmovanja morebitna vprašanja organizatorju posredujejo mentorji.
Točkovanje in ocenjevanje:
Pri vsakem vprašanju je v oklepaju zapisano najvišje število možnih točk. Število točk
posamezne ekipe pri sklopih bo objavljeno za vse tri sklope skupaj. Vmesni rezultati ne
bodo objavljeni.
V primeru identičnih oz. v večjem delu identičnih odgovorov pri večih ekipah pri
vprašanjih, ki zahtevajo opisni odgovor, se taki odgovori točkujejo z 0 točkami.
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3.2.1 Periodika objavljanja vprašanj
Posamezni sklopi vprašanj bodo objavljeni na spletni strani www.park-goricko.org v
naslednjem vrstnem redu:
1. sklop: 09. december 2015 – objava vprašanj
14. januar 2016 – rok za oddajo odgovorov
22. januar 2016 – objava pravilnih odgovorov 1. sklopa
2. sklop: 25. januar 2016 – objava vprašanj
19. februar 2016 – rok za oddajo odgovorov
29. februar 2016 - objava pravilnih odgovorov 2. sklopa
3. sklop: 29. februar 2016 - objava naloge
18. marec 2016 - oddaja naloge
21. marca - 31 marca: ocenjevanje 3. sklopa
6. april - objava finalistov
3.3 Drugi krog
21. april 2016: Finalno tekmovanje
Finalnega tekmovanja se lahko udeleži 5 najboljših skupin. Učenci v finalnem tekmovanju
tekmujejo brez pomoči mentorja in pisnih gradiv. Učenci se bodo v finalnem krogu
pomerili v znanju in spretnostih, ki jih pripravi organizator. Tekmovanje bo potekalo na
gradu Grad, predvidoma 21. aprila 2016.
3.4 Druženje sodelujočih v Kvizu o naravi in človeku v Trideželnem parku Goričko –
Raab - Őrség
Najboljše tri ekipe finalnega tekmovanja (učenci in mentorji) bodo nagrajeni z druženjem
v NP Raab. Druženje bo potekalo v mesecu maju 2016. Stroške popotovanja krijejo
organizatorji tekmovanja. Podroben program bo znan in predstavljen na dan finalnega
tekmovanja na gradu Grad ter objavljen na spletni strani KP Goričko. Prav tako bodo s
programom pisno seznanjeni vsi mentorji nagrajenih skupin.
Organizator tekmovanja (Javni zavod Krajinski park Goričko), si pridržuje pravico do
spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične, finančne ali kadrovske narave.
Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.park-goricko.org in posredovana na enaslov vseh prijavljenih mentorjev.
Informacije: Nataša Moršič, natasa.morsic@goricko.info, tel: 02 551 88 65 ali 031 373 019
Veselimo se sodelovanja z vami in vam želimo veliko uspeha pri tekmovanju.
Pripravila: Nataša Moršič

Stanislava Dešnik
direktorica JZ KP Goričko
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