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Protože chceme přispět k tomu, aby si naše děti uvědomily rovnocennost všech etnických skupin

a kultur a poznaly odlišnost kultur, ale i jejich vzájemnou podobnost,
vyhlašujeme 6. ročník výtvarné soutěže

POZNÁVÁME SVĚT s tématem ANGLIE
Téma jsme tentokrát vybrali vzhledem k tomu, že se v Londýně budou konat XXX. letní olympijské hry. Pro děti
by naše soutěž měla přinést poznání země, kde se olympiáda koná, i po stránce kulturní, historické, zeměpisné,
přírodopisné apod. Oficiální název nepřesně označované Anglie je Spojené království Velké Británie a Severního
Irska. Anglie je zemí, která ovlivňovala dějiny světa. Je vlastí milovníků čaje, whisky a tradic, gentlemanů a jejich
klubů, kriketu, dostihů, nejsledovanější královské rodiny (současná královna Alžběta II. slaví letos 60 let od
nástupu na trůn), velké literatury, mistrů detektivek, vlastí Shakespeara, Beatles a manšestráků. Je zemí přísných
mravů, starých univerzit, dvoupatrových autobusů, červených telefonních budek a strážníků, kterým se říká bobíci,
zemí vánočních pudinků, ovcí a vlny, mlh, vřesovišť a blat … tam všude můžete hledat inspiraci.
Téma můžete pojmout jakkoli – obrázky, jak to vypadá ve Spojeném království, v Londýně, jak vypadá krajina,
stavby, předměty, lidé, dopravní prostředky; napodobit lidové umění, keltské umění, inspirovat se pracemi
známých umělců, namalovat ilustraci k anglickým literárním dílům, hledat podněty v minulosti i současnosti.
Použitá technika: libovolná, i trojrozměrné práce, tradiční i netradiční techniky, materiály i formáty (kresby,
malby, koláže, grafické práce, batiky, textilie, využití odpadových surovin...).
Soutěž je určena jednotlivcům i skupinám bez rozdílu věku.
Uzávěrka soutěže: 20. května 2012
Práce budou vystaveny na akci „Den dětí v království“, kterou SVČ Bájo pořádá u příležitosti Mezinárodního dne
dětí. Na tuto oslavu Vás srdečně zveme! Informace najdete na www.svcbajo.cz.
Vítěze soutěže určí porota. Autoři nejhezčích prací dostanou pěkné ceny!
Výsledky budou vyhlášeny v neděli 3. června 2012 na oslavě Dne dětí, poté zveřejněny na internetové adrese:
www.svcbajo.cz a také je pošleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Adresa pro zasílání prací: SVČ Bájo, Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice. Práce po telefonické domluvě
můžete předat i osobně. Své práce si budete moci po skončení akce převzít zpět.
Označení plošných nebo prostorových prací:
na přední stranu nebo na připevněnou cedulku uveďte: jméno a příjmení autora/ů, věk (např. 6 let), zkrácený název
školy, školského zařízení
na zadní stranu práce nebo cedulky: oficiální název organizace s adresou, e-mail (NUTNÝ), telefon, případně
jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla.
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325 nebo e-mailové adrese: info@svcbajo.cz.

Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle
uvážení organizátora, a to bez finančních nároků ze strany autorů.

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

