VÝTVARNÁ SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV ZŠ VARHAŇOVCE

„Milí žiaci našej základnej školy. Oznamujeme vám, že pani starostka vyhlasuje
výtvarnú súťaž pod názvom „Moja mamka-moja rodina“. Zapojiť sa môžu
všetky deti navštevujúce našu školu, ktoré radi kreslia. ..... Čo musíte urobiť?
Pani asistentka vám dnes rozdá výkresy formátu A3, na ktorý nakreslite obrázok
svojej mamky alebo svoje rodiny. Môžete kresliť na výšku, alebo na šírku a
môžete používať farbičky, fixky, ceruzky, pero, pastelky, vodové farby, tempery.
Obrázok môže byť farebný, ale aj nakreslený jednou farbou.
Keď maľbu ukončíte, na zadnú stranu úhľadne napíšete svoje meno, priezvisko
a triedu. Na zadnú stranu tiež napíšte ľubovoľnú básničku, ktorú máte
v učebnici Slovenského jazyka. Zároveň s výkresom musíte odovzdať aj
vypracované úlohy, ktoré vám zadali pani učiteľky. Váš namaľovaný obrázok
spolu s vypracovanými domácimi úlohami odovzdáte do stredy 20. mája 2020
pani asistentke. Najkrajšie práce budú ocenené a to tak, že cenu dostane každá
najlepšia práca z nultého, prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Víťazov
vyberie odborná porota. Tešíme sa na odovzdané obrázky, ktoré budú neskôr
vystavené na obecnom úrade.“

PRAVIDLÁ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV ZŠ VARHAŇOVCE
Téma: «Moja mamka-moja rodina»
A. Základné informácie
1. Výtvarná súťaž „Moja mamka-moja rodina“ (ďalej tiež len „súťaž“) prebieha medi žiakmi
ZŠ Varhaňovce v období od 12.05.2020 (utorok) do 19.05.2020 (utorok);
2. Vyhlasovateľom súťaže je starostka obce Varhaňovce pani Mgr. Ľubica Pankievičová;
3. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci navštevujúci ZŠ Varhaňovce (ďalej len „súťažiaci“);
4. Usporiadateľom súťaže je Obecný úrad Varhaňovce v spolupráci s miestnou ZŠ.
B. Podmienky zapojenia žiakov
1. Súťažiaci žiak bude zaradený do hodnotenia poroty ak:
a) nakreslí obrázok na tému súťaže /výkres formátu A3 dostane od pani asistentky
v mieste svojho bydliska/;
b) na zadnej strane nakresleného obrázka uvedie svoje meno, priezvisko a triedu, ktorú
navštevuje;
c) rovnako na za zadnej strane prepíše ľubovoľnú básničku, ktorú má uvedenú v učebnici
Slovenského jazyka;
d) spolu s obrázkom odovzdá dňa 19.5.2020 aj vypracované domáce úlohy, ktoré dostal
od svojej pani učiteľky; práce odovzdá pani asistentke;
e) súťažné práce musia byť pôvodné a vytvorené účastníkom súťaže, nie treťou osobou,
pričom každý súťažiaci môže zaslať iba jednu prácu.
C. Prípustné výtvarné techniky
farbičky, fixky, ceruzky, pero, pastelky, vodové farby, tempery
D. Formát
Je možné kresliť na výšku, alebo na šírku, výlučne však na biely výkres veľkosti A3
E. Porota
Úspešné práce spĺňajúce podmienky uvedené v bode «B» budú vyhodnotené odbornou
porotou, zloženou zo zástupcov obecného úradu, základnej školy a NP Pomáhajúce profesie
v edukácii detí a žiakov; predsedníčkou poroty je pani starostka.
F. Oceňované kategórie
Porota ocení a udelí vecné ceny najlepším súťažiacim po jednotlivých ročníkoch, t.j. osobitne
ocení najkrajšiu prácu spomedzi žiakov nultého, prvého, druhého, tretieho a štvrtého
ročníka.
G. Kritéria hodnotenia
Hlavnými hodnotiacimi kritériami budú: nápaditosť, originalita a úroveň výtvarného
prevedenia výtvarnej práce.
H. Zverejnenie výsledkov
Prostredníctvom obecného rozhlasu a osobnou gratuláciou
s odovzdávaním cien (priestor OcÚ) dňa 21.5.2020 (štvrtok)

víťazom

spojenou

Varhaňovce, 12.5.2020 - NP PoP

