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VRTCEM,
OSNOVNIM ŠOLAM,
SREDNJIM ŠOLAM

Vabilo k sodelovanju na likovnem natečaju »Živalski svet ob Muri!«
Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!
Spoštovana gospa učiteljica, spoštovani gospod učitelj!
Občina Veržej, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor in Urad za UNESCO,
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO ob koncu letošnjega šolskega leta vabijo k
sodelovanju na likovnem natečaju z naslovom »Živalski svet ob Muri!«
K sodelovanju vabimo otroke iz vrtcev, učence osnovnih šol in dijake vseh programov
srednjih šol.
Reka Mura je naša zadnja velika reka z dobro ohranjeno naravno rečno dinamiko. Vzdolž Mure
se je ohranila izjemna poplavna ravnica, na kateri se prepletajo reka z meandri in mrtvicami s
kompleksi poplavnih gozdov ter značilno kmetijsko kulturno krajino v zaledju, ki jo ponekod še
tvorijo območja mokrotnih travnikov, mozaičnih polj in vasi na robu poplavnih ravnic. Ti deli
narave izstopajo v evropskem merilu. Mura in območje ob Muri je dom številnih rastlinskih in
živalskih vrst med katerimi so tudi redki in ogroženi plavček, lipan in čapljica.
Otroke vrtcev, učence in dijake vabimo, da preko likovnega izražanja razmišljajo o pomenu
ohranjene narave in krajine, o tem kaj zanje predstavlja pojem »živa reka«, kakšne zaklade
(rastlinske, živalske, geološke, kulturne …) skriva reka Mura in gozdovi ter travniki ob njej in
kakšno reko si želijo čez 10 let.
Z natečajem želimo spodbuditi ustvarjalnost, kritično razmišljanje, doživljanje narave in dvig
ozaveščenosti o pomenu ohranjanja narave za družbo.

Dovoljene so vse likovne tehnike na papirju. Velikost formata naj ne presega velikosti risalnega
lista (A3). Likovnih del ne uokvirjajte.
Označevanje izdelkov
Na samem likovnem delu ne označujte podatkov o avtorju oz. avtorici (ime in priimek), ampak
naj bodo le-ti navedeni na priloženi prijavnici, ki jo pošljite skupaj z izdelkom na naslov
organizatorja.
Priložena naj bo tudi izjava, da avtorice in avtorji soglašajo, da lahko organizator natečaja uporabi
delo in omenjene podatke v namene natečaja (predstavitev, publikacija). Vsak avtor oz. avtorica
lahko sodeluje samo z enim likovnim delom.
Valjeni na dogodek »24 ur z reko Muro«!
Ob tej priložnosti vrtce in šole vabimo, da v okviru ustreznih dejavnosti in po svojih možnostih
načrtujejo sodelovanje in udeležbo na 24-urnem dogodku, namenjenemu raziskovanju in
doživljanju ob reki Muri »24 ur z reko Muro«, ki bo potekal 8. - 9. 6. 2018 v Veržeju. Namen
dogodka je, da skupina znanstvenikov, naravoslovcev in prostovoljcev različnih društev in
ustanov skupaj z otroki vrtcev in šol ter domačini 24 ur preživi ob reki Muri. V tem dnevu na
terenskem popisu spoznajo biotsko pestrost, posebnosti in lepote reke Mure. Izvedene bodo
številne tematske ustvarjalne delavnice za mlajše otroke, za bolj vedoželjne pa bodo pripravljena
tudi predavanja in eksperimentalne delavnice. Kmalu vam bomo posredovali podrobnejši
program dogodka.
Čas izvedbe natečaja: od 5. marca 2018 do 18. maja 2018.
Mentorje prosimo, da učence in dijake spodbudijo k ustvarjanju, nato pa izberejo do največ pet
najboljših izdelkov s posamezne šole/vrtca.
Šole/vrtci naj izdelke skupaj s prijavnico in izjavo pošljejo na naslov:
Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej »Za natečaj – Živalski svet ob
Muri«, najpozneje do petka, 18. maja 2018.
Za dodatne informacije se lahko mentorji obrnete na kontakt: vesna.legen@verzej.si.
V okviru dogodka »24 ur z reko Muro«, bo 9. 6. 2018 potekala tudi podelitev nagrad avtorjem
najboljših izdelkov.
Lep pozdrav!
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