
2. roèník literárnej sú�a�e
pre �iakov základných škôl v Slovenskej republike

Múdra prírodaMúdra príroda

- sprievodná aktivita 20. medzinárodného filmového festivalu filmov o �ivotnom prostredí
Envirofilm 2014

Téma tohtoroènej sú�a�e:

Literárna sú�a� „MÚDRA PRÍRODA“ sa realizuje pod záštitou Ministerstva �ivotného
prostredia Slovenskej republiky pri príle�itosti 20. medzinárodného festivalu filmov o
�ivotnom prostredí Envirofilm 2014 a 19. roèníka medzinárodnej sú�a�e výtvarnej tvorivosti
detí a mláde�e Zelený svet 2014.

Rozvoj environmentálneho cítenia �iakov a budovanie pozitívneho vz�ahu k prírode

Vyhlasovate¾ a organizátor sú�a�e:

Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Slovenská agentúra �ivotného prostredia Banská Bystrica

Organizácia sú�a�e a jej priebeh:

Miesta konania sú�a�e: základné školy v Slovenskej republike
Vyhlásenie sú�a�e :
Uzávierka sú�a�e:
Vyhlásenie výsledkov:

11. február 2014
11. apríl 2014
11. máj 2014

M(I)ESTO PRE ¼UDÍ - mestá a obce sú verejnými priestormi, kde sa stretávame, pracujeme,
prechádzame, èi relaxujeme. Sú to námestia, parky, ulice, budovy, sídliská, parkoviská, èi
obchody. Predstavujú akési „mravenisko“, v ktorom u� na poh¾ad dominujú betónové výtvory
¾udí a charakteristický hluk z dopravy. Zdalo by sa, �e príroda v nich nemá miesta. No opak je
však pravdou. Keï kráèame ulicami, neraz nás poteší poh¾ad na staruèký košatý strom, na
stromoradie lemujúce vstup do dediny alebo pešiu zónu na námestí. Verejné priestory spåòajú
mno�stvo funkcií. Mestské parky a školské záhrady vystupujú ako zelené p¾úca, ktoré
„vdychujú“ prach, neèistoty aj hluk. Námestia sa stávajú otvorenými galériami a javiskami. Ulice
sa menia na koridory, ktoré podporujú ekologické spôsoby prepravy, rôzne formy umenia a
trávenia vo¾ného èasu. ¼udia si èoraz viac uvedomujú dôle�itos� týchto priestorov a preto sa
èoraz aktívnejšie sna�ia zasahova� do toho, ako budú vyzera�.

Prejdi sa ulicami svojho mesta/obce a všímaj si jeho verejné priestory – miesta pre ¾udí. Ako
vyzerajú, alebo ako by pod¾a teba mali vyzera�? Aké príbehy sa v nich odohrávajú? Zisti, ako
vyzerali v minulosti a na èo slú�ili? Ako ich ¾udia vyu�ívajú dnes a ako sa k nim správajú? Akými
dopravnými prostriedkami sa po nich presúvajú? S akými problémami bojujú? Máš svoje
ob¾úbené miesto a èo pre teba znamená? Vyjadri prostredníctvom prózy alebo poézie svoje
pocity.

Poslanie sú�a�e:

Podpori� literárnu tvorivos� u �iakov základných škôl formou vyjadrení ich vlastných skúseností,
pocitov, èi potrieb vo vz�ahu k prírode a klíme ako prostrediu �ivota okolo nás.

Cie¾ sú�a�e:



Sú�a�ná kategória, témy a �ánre:

musí by� v slovenskom jazyku,
musí by� uvedené meno autora, roèník, adresa školy, názov literárnej práce, téma a �áner
v prípade prózy
zaslaním práce do sú�a�e autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce
pri próze je potrebné uvies� tému jednej z kategórií, ktorú si autor vybral
sú�a�né práce musia vyjadrova� sú�a�nú tému a rešpektova� urèený �áner
organizátor má právo zaslanú literárnu prácu nezaradi� do hodnotenia, ak nespåòa
podmienky vyhlásenej sú�a�e.

Hodnotenie:

Rozhodnutie hodnotiacej komisie po odsúhlasení organizátorom je neodvolate¾né. V prípade,
ak sa ví�az sú�a�e nemô�e zúèastni� slávnostného odovzdávania cien, jeho pedagóg (rodiè) je
povinný túto skutoènos� oznámi� organizátorovi najneskôr 3 dni vopred. V takom prípade cenu
prevezme jeho zákonný zástupca, prípadne mô�e splnomocni� inú osobu prevzatím ocenenia.
Vyhlasovate¾ si vyhradzuje právo pravidlá sú�a�e kedyko¾vek zmeni� alebo upravi�, avšak nie
poèas konania sú�a�e. Zmena alebo úprava pravidiel sú�a�e bude vykonaná zverejnením
oznámenia o zmene alebo úprave podmienok sú�a�e na portáli www.envirofilm.sk.

Do sú�a�e sa mô�u zapoji� �iaci základných škôl z 5. - 9. roèníka.
próza / Miesto, ktoré chcem zmeni� - �áner - ROZPRÁVANIE

/ Miesto, v ktorom sa dobre cítim (opis prírodného prostredia z blízkosti Vášho bydliska,
chráneného územia, les, jazero, mokraï, lúka, rieka,...) - �áner - OPIS

poézia / Miesto, ktoré mám rád

Cena sú�a�e:
Ví�azi jednotlivých kategórií budú odmenení zaujímavými vecnými cenami.

Technické a organizaèné podmienky:
Do sú�a�e sa mô�u zapoji� �iaci 5. – 9. roèníka základných škôl v celej Slovenskej republike.
Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve strany formátu A4, napísané v programe
Microsoft Office Word, písmo: Times New Roman, ve¾kos� písma: 12, maximálne 3600 znakov.
Ka�dá škola mô�e posla� do sú�a�e len jednu najlepšiu vybranú prácu (poéziu alebo prózu), na
ktorú treba uvies� kontaktné údaje �iaka: meno a priezvisko; kontaktné údaje pedagóga: meno
a priezvisko, adresu školy, e-mail, telefón.
Prácu je potrebné zasla� do na adresu: Správa Chránenej krajinnej oblasti
Po ¾ana , U l . J .M . Hu rbana 20 , 960 01 Zvo len , p r í padne e -ma i l om :
vladimira.fabriciusova@sopsr.sk, predmet e-mailu oznaèi�: mudra priroda.

11. apríla 2014

Sú�a�ná práca:

Hodnotiaca porota po vyhodnotení sú�a�e vyhlási ví�aza dòa
www.env i ro f i lm .sk a

http://www.envirofilm.sk/ZelenySvet2014/propozicie.html. Oznámenie o ví�azstve bude
zaslané poštou na adresu školy. Ocenený �iak/�iaèka bude spolu s pedagógom (rodièom)
pozvaný/á na slávnostné ude¾ovanie cien, kde svoju prácu prednesie pred vzácnymi hos�ami a
bude mu/jej slávnostne odovzdaná cena za literárnu prácu. (Cestovné na slávnostné podujatie
si ka�dý ví�az spolu so sprevádzajúcou osobou zabezpeèuje vo vlastnej ré�ii).

11. máj 2014.
Výs ledky sú�a�e budú zvere jnené na stránke

Závereèné ustanovenia:
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