Tema drugega Ustvarjalnega natečaja NRP je GOZD in vse, kar je povezano z njim.
Gozdove smo izbrali, ker pokrivajo skoraj dve tretjini površja Notranjske in so dom mnogim znanim in
manj znanim prebivalcem, resničnim in pravljičnim. Poleg tega so vir gradbenega materiala in kuriva,
da o njihovi vlogi pri zadrževanju vode, preprečevanju erozije in zmanjševanju vplivov ekstremnih
vremenskih pojavov sploh ne govorimo.
Gozdovi Notranjske so širni, domači in skrivnostni hkrati. Ob številnih rastlinah in živalih v njih živijo
tudi velike zveri – medved, volk in ris, pa ptičji tesarji – žolne in detli ter neslišne nočne plenilke –
sove.
Ta presunljiva bitja se nerada pokažejo človeku, zato je, če jih želimo videti, potrebna zvrhana mera
potrpežljivosti in ljubezni do narave. Tistim, ki se raziskovanju gozdov popolnoma prepustijo, pa se
lahko prikažejo tudi bitja, ki so manj dovzetnim opazovalcem znana le iz bajk in legend ...
Pusti domišljiji prosto pot, prisluhni pripovedi stoletnih hoj in bukev, žgolenju ptic, pesmi gozdnih vil
in smehu škratov ter svoja doživetja, občutja in opažanja prelij na papir ali ujemi v objektiv.
Če hodiš v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, nariši kaj na temo gozdov. Uporabiš lahko vodenke,
tempere, barvice, flomastre ali vsakega malo. Tehnik je toliko, kolikor si jih zamisliš, uporabi svojo
najljubšo.
Če hodiš v 4., 5. ali 6. razred, na temo gozdov napiši pesem, črtico, basen ali razmišljanje. Izberi način,
ki ti najbolj leži.
Če hodiš v 7., 8. ali 9. razred, posnemi video, kratki film ali trenutek iz življenja gozdov ujemi v
fotografijo.
Svoje delo oddaj učiteljici ali učitelju razrednega pouka, likovne umetnosti, slovenskega jezika ali
tehnike in tehnologije, le-ta pa ga bo posredoval nam.
Svoje delo lahko pošlješ tudi po pošti na naslov Notranjski regijski park (za natečaj Gozdovi
Notranjske), Tabor 42, 1380 Cerknica. Ne pozabi pripisati podatkov o avtorju – ime, priimek, razred in
naslov dela) ali po e-pošti na naslov: dejvid.tratnik@notranjski-park.si.
Rok za oddajo del je 5. 3. 2018 do 15:00!
Vsa dela bo pregledala in ocenila strokovna žirija, avtorji izbranih del bodo nagrajeni. Podelitev
nagrad in priznanj najboljšim bo potekala na Svetovni dan gozdov, 21. marca 2018, v VDC Cerknica.

