GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija
vabi na nagradni natečaj
"Božično-novoletni venček iz narave"

Prihaja najlepši čas, čas za praznično okraševanje in, kljub negotovim razmeram, čas
za smeh ter druženje v krogu družine.
Božič in novo leto sta tik pred vrati, priložnosti za ustvarjanje pa zelo veliko. Ni lepšega
pozdrava, kot je praznični venček na vhodnih vratih. Navdih zanj lahko najdete povsod,
še posebej v naravi. Zadnja leta so bili naravni venčki kar malo zapostavljeni, zato naj
bodo letošnji božično-novoletni venčki naravni in okolju prijazni.
NAREDIMO JIH SAMI!
Kaj morate torej storiti?
S košarico se odpravite na sprehod v bližnji gozd. Naberite vse, kar se vam zdi
zanimivo. Čeprav že diši po snegu, boste še našli kakšen želod, kostanj ali storž.
Naberite suhe vejice, prekrite z lišaji. Primerne so tudi rozge vinske trte ali pa srobot s
puhastimi cvetovi. Zelo uporabne so prožne veje vrbe, drena ali breze. Venček
popestrite še z barvitimi plodovi ligustra, šipka, češmina ali panešplje, morda tudi z
zimzelenimi vejicami brina, kleka, jelke ali smreke. Ne pozabite, lepo je vse, kar je
naravno!
⦁ Primeri domačih venčkov:

Izdelajte venček
V vaši košarici se je gotovo znašlo veliko zanimivega materiala. Pri izdelavi venčka
pustite svoji domišljiji in ustvarjalnosti prosto pot, vendar različne materiale družite
premišljeno in skrbno.

Način sodelovanja
Sodelujete lahko na tri načine:




fotografijo svojega izdelka velikosti najmanj 1 MB, v JPG-formatu, pošljite po
elektronski pošti na naslov natecaj.grm@gmail.com,
na Instagramu (objavite fotografijo, uporabite ključnika #grmvencki in
#grmnovomesto ter označite @grm.novomesto),
na Facebooku (objavite fotografijo, uporabite ključnika #grmvencki in
#grmnovomesto ter označite @grmnovomesto).

Ko naložite sliko na Instagram ali Facebook, poskrbite, da bo stran oziroma objava
javno dostopna.

Pomembni datumi:
⦁ zbiranje fotografij: do 18. decembra
⦁ objava nagrajencev: 24. decembra
Zbiranje fotografij venčkov bo potekalo do petka, 18. decembra 2020, že dan
pozneje pa se bo začel prvi krog glasovanja, v katerem bo strokovna komisija izbrala
tri najbolj izvirne.
Drugi krog glasovanja bo na naši spletni strani sledil od 21. decembra do
23. decembra, ko bomo nato izbranim venčkom določili 1., 2. in 3., mesto.
Zmagovalce bomo razglasili 24. decembra. Venčki bodo nagrajeni.
Glasovanje
Spremljajte potek natečaja na našem Facebooku (@grmnovomesto https://slsi.facebook.com/grmnovomesto/) in Instagramu
(@grm.novomesto https://instagram.com/grm.novomesto?igshid=kdf85xdkd2y1), kjer
bodo objavljena tudi pravila glasovanja.
NAGRADE
Zmagovalcem, ki bodo v drugem krogu prejeli največ glasov, bomo podarili nagrado
»Sladko presenečenje« iz šolske slaščičarne.
Lepe in ustvarjalne praznične dni vam želimo učitelji Kmetijske šole GRM in
biotehniške gimnazije.

