
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
RAZPIS 
Mednarodni natečaj v likovnem ustvarjanju 2015  - 

VTISI ZIME V TRIDEŽELNEM PARKU GORIČKO RAAB ŐRSÉG  
 
V okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrseg, namenjenega 
krepitvi in poglobitvi sodelovanja osnovnih šol na območju Trideželnega parka Goričko Raab Őrseg 
vabimo: 

                     UČENCE IN UČENKE  2. – 5. RAZREDA OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU KRAJINSKEGA 
PARKA GORIČKO   

 

                     NA LOV ZA ZIMSKIMI „VTISI“ (VTISI, ODTISI, SLEDMI, POJAVI, SPREMEMBAMI) IN 
ODDTISI LE TEH NA PAPIR V OBLIKI SLIKE IN BESEDE.  

 
Najboljša skupinska dela iz 3 držav bomo združili v e-knjigo. Avtorje dveh  najboljših del iz vsake 
države bomo povabili na raziskovanje Trideželnega parka Goričko Raab Őrség. 
 
V zimskih mesecih narava ni tako pisana in živa kot poleti in jeseni. Kljub temu nam ponuja nešteto 
možnosti za opazovanje enkratnih sprememb, dogodkov, fenomenov… 
Skupaj z vami bi radi raziskali v kakšni meri so ti „vtisi“ oz. opažanja podobni ali različni v 3 obmejnih 
parkih (NP Raab, NP Őrség, KP Goričko). K sodelovanju istočasno vabimo otroke 3 parkov. Skupaj z  
mentorji naj raziščejo naravo in svoja opažanja kreativno upodobijo in opišejo.   
Mogoče ste se podobnega izziva to šolsko leto že lotili. V tem primeru sodelujte z že nastalimi 
ilustracijami.  
S tem razpisom želimo otroke: 

- navdušiti za opazovanje narave, 
- izzvati s skupinskim delom in 
- spodbuditi kreativnost ter domišljijo.  

 
Mednarodna žirija (iz vsakega parka 1 član) bo ocenila vsa sodelujoča dela in izbrala 2 najboljši iz 
vsake države. Avtorji najbolje ocenjenih del bodo skupaj z mentorji povabljeni na enodnevno 
raziskovanje Trideželnega parka Goričko Raab Őrség. 
 
Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.  
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RAZPIS 
Mednarodni natečaj v likovnem ustvarjanju 2015  - 
Vtisi zime v Trideželnem parku Goričko Raab Őrség 

 
NAVODILA  
 
Kdo lahko sodeluje? 
 
Učenci 2. –  5. razreda OŠ  v skupinah po 4 učence (+/-1 učenec, glede na število učencev v razredu) z 
mentorjem /mentorico.   
  
Kako lahko sodelujete? 
 

- Izpolnite prijavnico in jo posredujte na naslov natasa.morsic@goricko.info. 
- Pojdite v naravo in opazujte, kako se zima odraža v naravi.  
- Vsaka skupina lahko samostojno izbere temo (predlogi, ki niso obvezujoči oz. kriteriji za 

ocenjevanje: gozd, travnik, sonce, sledi, voda, živali…)  
- Vtise, opazovanja, fenomene skupina nariše in opiše (besedilo je del celotnega dela). Zvrst 

besedila skupina prosto izbira (kratka zgodba, pesem, uganka, izštevanka…).  
- Končno delo je sestavljeno iz likovnega dela in besedila in se ocenjuje kot celota.  
- Dela pravočasno oddajte na spodaj zapisan naslov. 
- Na hrbtno stran dela zalepite izpolnjeno in izrezano tabelo iz Priponke 1. 
- Soglasje staršev (Priponka 2) posredujte v podpis staršem in priložite delom.    

 
Likovno delo:   

- ne sme presegati formata DIN A3 (420 × 297 mm),  
- naj je obrnjeno ležeče (landscape), 
- oddajte v originalu, 
- morajo učenci izdelati samostojno ob navodilih mentorja.  

 
Pri izbiri likovne tehnike: 

- ne uporabljajte pokvarljivih in lomljivih elementov (listi, vejice, steklo…),  
- ne uporabljajte gibljivih ali pop up elementov in   
- izdelkov ne plastificirajte.  

 
Rok za oddajo: 03. april 2015 
 
Naslov za oddajo izdelkov:  Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad  
 
Dodatna vprašanja naslovite na:   
 
Nataša Moršič, natasa.morsic@goricko.info, 02 551 88 64 
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