CELOŠKOLNÍ BŘEZNOVÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
LET ANEB CO VŠECHNO LÍTÁ…
Máš někdy chuť vznést se do oblak, odpoutat se od všedních dní, uletět do fantazie, zažít pohled z ptačí
perspektivy? Závidíš někdy ptákům jejich křídla?
Lítání či létání bylo vždy symbolem svobody a volnosti. Lidé už od pradávna vzhlíželi k nebesům a toužili se
vznést. Zvláště v dnešní době, kdy se musíme uskromnit a omezit, bychom se rádi, alespoň na malou chvilku,
vznesli do oblak, odhodili veškeré starosti, co nás tíží a bezstarostně si tak poletovali po krajích, mezi kraji,
či okresy.
Fantazie nám ale neuletěla. Proleťme se ve svých představách a snech, daleko od domova, klidně do
exotických krajů, nebo i někam dále ke hvězdám.
Opraš doma barvičky, pastelky, štětce a lepidlo, ponoř se do své výtvarné fantazie a namaluj, nakresli
nebo vytvoř výtvarné dílo do naší soutěže.
A až budeš hotov/a, dones nám své dílo do recepce školy.
Na svou práci se poté můžeš těšit na výstavě za okny školní jídelny.
Témata k výběru:
1. Stroje v oblacích
Balóny, vzducholodě, letadla, vrtulníky, rakety… fascinující, jaká monstra člověk dokázal dostat do
vzduchu.
2. Všechno lítá, co peří má
Inspiruj se přírodou, jaro přichází, pozoruj ptáky, probouzející se hmyz. Poslouchej zvuky – bzučení,
zpívání a štěbetání. Ve vzduchu to žije, a to je pro výtvarnou tvorbu úžasná inspirace.
3. Co ještě může lítat? Aneb fantazii se meze nekladou.
Rád si vymýšlíš? Tak to jsi na správné adrese. Draci, čarodějnice, chmýří z pampelišky, pyl, talíře,
facky, papírové vlaštovky, košťata…
4. Doletíme na kraj světa a možná ještě dál…
Nasaď si křídla, doleť ve své fantazii, kam bys chtěl/a. Ukaž nám pohled z ptačí perspektivy na
vysněné místo.
Kategorie soutěže:
1. Kategorie 1. – 3. ročník
2. Kategorie 4. – 5. ročník
3. Kategorie 6. – 7. ročník
4. Kategorie 8. – 9. ročník
5. Kategorie – učitelé a pracovníci školy
Techniky:
Libovolná výtvarná technika – kresba, malba, grafika, koláž, netradiční výtvarné techniky, kombinované
techniky, prostorové práce z recyklovaného nebo jiného materiálu, fotografie.
Formát: libovolný
Termín ukončení soutěže: 31. březen 2021
Své práce (s podpisem, třídou a názvem tématu) můžete přinést fyzicky do školy a odevzdat na recepci školy
ve všední dny od 8 do 17 hodin (mimo jarní prázdniny) nejpozději však 31. 3. 2021.
Případně můžete práci vyfotit a poslat foto mailem na adresu: vytvarnasoutezjaro@zsrudna.cz

