Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Konkurss VVV aasta taim - SINILILL

1.
KONKURSI EESMÄRK: Konkursi eesmärk on tundma õppida loodust, seda
vaadelda, uurida ning jagada teistega. Saada teadmisi uurimustöö tegemise ja uuritava objekti
valdkonnas.
2.
SELGITUS: Vapramäe- Vellavere- Vitipalu Sihtasutus kuulutab välja konkursi aasta
taim-SINILILL. Osalema on oodatud kõik loodushuvilised lapsed. Konkursile on oodatud
erinevates tehnikates tööd vastavalt vanuserühmale, mis kujutavad taime või uurimustööd
sellest.
Konkursi teema on valitud Vapramäe Loodusmaja avamissündmuse sümboli- sinilille järgi.
Sinililled on Vapramäe maastikukaitseala ühed levinumad, silmapaistvaimad ja armastatumad
lilled.
3.

KONKURSI TINGIMUSED:

3.1 Konkursil saab osaleda viies vanuseklassis
• lasteaia vanem rühm
• õpilased 1.-3. Klassini
• õpilased 4.-6. klassini
• õpilased 7.-9. klassini
• Gümnaasiumiõpilased 10.-12 klassini
3.2 Konkursil võivad osaleda kõik huvilised. Osavõtt võib olla individuaalne või grupiti.
3.3. Konkursi töid saab esitada viies valdkonnas
• Lasteaia vanem rühm – ootame töid, kus lapsed joonistavad, maalivad, meisterdavad,
voolivad vms tehnikas kujutavad VVV aasta looma või taime. Joonistuse formaat peab
olema vähemalt A4.
• Õpilased 1.-3. Klass – ootame töid, kus õpilased joonistavad või teevad fotod
uuritavast taimest koos väikese pildi või foto kirjeldusega. Oodatud on ka kollaažid
või mõned muud uudsed tehnikad.
• Õpilased 4.-6. Klass ootame töid, kus õpilased kirjutavad lühijutu või luuletuse seda
illustreeriva pildiga aasta taime kohta või koostavad uurimustöö, fotoseeria, kollaaži
või videoklipi. Videoklipi kestvuseks kuni 5 minutit.
• Õpilased 7.-9. Klass – ootame töid, kus õpilased teevad uurimustöö või videoklipi.
Uurimustöö pikkuseks võiks olla vähemalt 10 lk. Õpilane peaks uurimustöö tegemise
jooksul jälgima valitud taime pikema perioodi vältel. Uurimus peab kajastama õpilase
uurimistulemusi ja seisukohti ning ei piirdu vaid refereerimisega. Videoklipi
pikkuseks võib olla kuni 5 minutit.
• Gümnaasiumiõpilased - – ootame töid, kus õpilased teevad uurimustöö või videoklipi.
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3.4. Üks kollektiiv või isik võib esitada ühe töö.
3.4. Konkursitööle tuleb lisada suletud ümbrik autori andmetega: autori nimi, vanus, aadress
ja telefon, e-post, kool, klass ning juhendaja nimi. Ümbrikule peale kirjutada märksõna ning
sama märksõnaga varustada ka esitatud töö.
3.5 Konkursitööd esitada kinnises ümbrikus, saata posti või e-kirja teel aadressile
triinu@vvvs.ee. Ümbriku peale kirjutada Konkurss „VVV aasta taim“ Vapramäe- VellavereVitipalu Sihtasutus Voika 23, Nõo, Tartumaa.
3.6 Laekunud töid ei tagastata.
3.7. Oma osalemisega annab konkursil osaleja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutusele
(VVV SA) õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata võistluse tulemuste
avalikustamisel meedias, näitustel, avalikel üritustel, kodulehel ja konkursikogumikus.
Auhinnatud töid võib VVV SA tasuta kasutada loodusharidust edendavatel eesmärkidel,
näiteks koostada neist näitusi, kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel,
VVV SA korraldatavatel harivatel üritustel ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime
töö juures või autorite loetelus.
4.
KONKURSI TÄHTAEG 31. märts 2014.
5.
HINDAMINE. Tööde hindamine toimub žürii poolt viies vanuseklassis eraldi. Žürii
töös osalevad vvv retkejuhid.
6.
AUHINNAFOND. Žürii annab välja igas vanuseklassis I, II ja III auhinna. Lisaks on
õigus žüriil anda eripreemiaid või ergutusauhindu.
7.
KONKURSI TULEMUSED avalikustatakse 20. aprillil 2014
8.
Konkursi töödest valmib elektrooniline kogumik, mis on nähtav aadressidel
www.vapramaja.ee ja www.vvvs.ee.
9.
KONKURSI TOETAJA: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
10.

Lisainfo: Triinu Pertels (triinu@vvvs.ee; 5254172)

