Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice, tel.: 491 452 708, 604 187 325, e-mail: info@svcbajo.cz, www.svcbajo.cz

Protože chceme přispět k tomu, aby si naše děti:




uvědomily rovnocennost všech etnických skupin a kultur,
poznaly odlišnost kultur, ale i jejich vzájemnou podobnost,
získávaly základní informace o různých etnických a kulturních skupinách,
vyhlašujeme 5. ročník výtvarné soutěže

POZNÁVÁME SVĚT

s tématem

ORIENT

Slovo orient (z latinského oriens) znamená místo na východě, kde vychází Slunce. Náš Orient bude vymezen zeměmi
Arabského poloostrova a okolních států na rozhraní jihozápadní Asie. Patří sem Palestina a Jordánsko, Libanon (dřívější
Foinikie), Sýrie a východní Turecko (Anatolie), Irák (Asýrie a Babylonie), západní část Íránu, Perský záliv. Najdete zde
také Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Izrael, Libanon, Arménii, Ázerbajžán, Omán, Jemen, Spojené arabské emiráty.
Státům severovýchodní Afriky (především Egyptu), které také bývají řazeny mezi země Blízkého a Středního východu,
se budeme věnovat samostatně v dalších ročnících soutěže.

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.
Téma můžete pojmout jakkoli – obrázky, jak to vypadá v Orientu (krajina, předměty, lidé),
napodobit lidové umění nebo se inspirovat pracemi tamních umělců, namalovat ilustraci ap.
Uzávěrka soutěže: 25. května 2011 (datum poštovního razítka)
Práce budou vystaveny na akci „Den dětí v Orientu“, kterou SVČ Bájo pořádá u příležiosti
Mezinárodního dne dětí. Na tuto oslavu vás srdečně zveme!
Vítěze soutěže určí porota. Autoři nejhezčích prací dostanou pěkné ceny!
Výsledky budou vyhlášeny v neděli 5. června 2011 na oslavě Dne dětí a poté zveřejněny
na internetové adrese: www.svcbajo.cz a také je pošleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Adresa pro zasílání nebo odevzdání prací: SVČ Bájo, Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice
Označení plošných nebo prostorových prací:
na přední stranu nebo na připevněnou cedulku uveďte: jméno a příjmení autora, věk (např. 6 let),
na zadní stranu práce nebo cedulky: název organizace, adresa organizace nebo autora, e-mail,
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.
Orient vyznačuje prostor, ve kterém se střetávají různé kultury a náboženství, doufáme, že
vám bude inspirací pro vaši výtvarnou činnost. Účastníkům přejeme radost z výtvarné práce
a úspěch v soutěži!

