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Chceme přispět k tomu, aby si naše děti uvědomily rovnocennost a podobnost etnických skupin a kultur
a zároveň aby poznaly jejich odlišnosti a rozdíly, proto

vyhlašujeme 9. ročník výtvarné soutěže

POZNÁVÁME SVĚT
s tématem POD STŘECHOU SVĚTA
Inspirací pro letošní ročník soutěže Poznáváme svět je nejvyšší horstvo naší planety Himálaj a státy, na jejichž
území se rozkládá, tedy Nepál, Tibet (Čínská lidová republika), sever Indie a Pákistánu, Bhútán, Afghánistán,
Svazová republika Myanmar (Barma) a třeba i historické území Kašmíru.
Ve svých dílech mohou děti vypodobnit Himálaj, vysokohorskou flóru a faunu, každodenní život lidí v uvedené
oblasti či pohled do historie, předměty, architekturu, dopravní prostředky; dobývání nejvyšších vrcholů v minulosti
a dnes, horolezce - nejen ty himálajské. Napodobit můžete lidové umění, namalovat ilustrace k místním pohádkám
(např. Himálajské pohádky od Tibetu po Bhútán Miroslava Pošty) nebo k pohádkám o jakýchkoliv horách.
Námětem pro výtvarná díla vám může být také bájné království Shamballa, které můžete ztvárnit jako ráj na zemi
s neskutečnými zvířaty, vymyšlenou květenou, zahradami, s čarovnými paláci a moudrými lidmi... Pozornost
můžete věnovat i buddhismu a Buddhovi (chrámy, symboly, sochy). Pro vaši práci můžete zvolit i vytváření
mandal nejrůznějším materiálem a technikami, s nevšedními vzory a ornamenty, právě tak jako návrhy vzorů na
kašmírovou látku. Petr Sís vás může inspirovat svojí knížkou Tibet - Tajemství červené krabičky. Pro oblast
Himálaje jsou také typické modlitební praporky – děti mohou nakreslit, namalovat „ilustrovanou“ modlitbu či svoje
„tajné“ přání; kdyby nechtěly, aby jejich psaní někdo přečetl, mohou napodobit tibetské, čínské písmo či sanskrt.
Modlitební praporek může být také vyjádřením toho, co by děti přály naší Zemi při příležitosti Dne Země. Dalším
námětem může být, jak si děti představují Yettiho či různé duchy horstev. Jistě najdete i další náměty.
Použitá technika: libovolná, obrázky i trojrozměrné práce; tradiční i netradiční techniky, materiály i formáty
(kresby, malby, koláže, grafické práce, batiky, textilie, využití odpadových surovin...), neomezené rozměry.
Soutěž je určena jednotlivcům i skupinám všech věkových kategorií, počet zaslaných prací není omezen.
Uzávěrka soutěže: 20. května 2015 (datum poštovního razítka)
Vítězné práce určí porota. Vítězové obdrží sadu výtvarných potřeb a diplom. Výsledková listina bude zveřejněna
na internetové adrese www.svcbajo.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne na akci
„Den dětí pod střechou světa“, kterou SVČ Bájo pořádá u příležitosti Mezinárodního dne dětí v sobotu 30. 5. 2015.
Zde budou také všechny práce vystaveny. Na tuto slavnost budou vítězové pozváni e-mailem. Nevyzvednuté ceny
budou zaslány na adresu uvedenou na soutěžní práci.
Označení prací:
Práce je třeba označit - podepsat na PŘEDNÍ STRANU jménem a příjmením autora nebo autorů, věkem
a označením školy (např. Jan Novák 6 let, ZŠ Horní Dolní nebo kolektiv ŠD ZŠ Horní Dolní, děti 7 - 9 let). Děti,
které umí psát, by si měly obrázek podepsat samy. Na ZADNÍ STRANU uveďte: oficiální název a adresu
vysílající organizace (otisk razítka), e-mail pedagoga (NUTNÝ!), případně kontaktní telefon.
Adresa pro zasílání nebo předávání prací: SVČ Bájo, Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice
(Pokud chcete práce předat osobně, kontaktujte nás na tel. č. 604 187 325 - domluvíme se na termínu předání.)
Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora,
a to bez finančních nároků ze strany autorů. Soutěžní práce se nevracejí, není v našich silách zasílat práce zpět poštou. Pokud
je chcete vrátit, můžete si je během června 2015 osobně vyzvednout v SVČ Bájo.

Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese info@svcbajo.cz.

Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

