Výtvarná soutěž pro žáky základních škol
Soutěž vyhlašuje Destinační společnost Východní Čechy
Soutěž je určena
žákům a studentům všech stupňů a typů základních škol.
Cíl soutěže
„Památky našeho kraje“ pomalu přestávají sloužit jako zdroj fantazie, přitahovat svými
tajemstvími a lákat k objevitelství. Ti nejmenší už si dobrodružství a napětí spojují spíše
s televizí nebo novou videohrou, než s výletem na hrad Svojanov či Kunětickou horu.
Základní myšlenkou je vzbudit zájem o Východočeský kraj i v těch nejmladších, a naopak
očima těch nejmladších pomoci dospělým vidět to, co v mlze stereotypů a konvenčního
myšlení ztratilo jasné obrysy.
Památky našeho kraje jako výtvarný podnět.
V době neustálého spěchu a honby za uznáním je třeba si připomenout, jak důležité je se
pozastavit, vystoupit ze stereotypů vedoucích k lhostejnosti a pozorně vnímat a prožívat
podněty okolního světa. Otevřenost dojmům přináší radost i vzrušení z objevů a stává se
stimulem dalšího vývoje člověka. Nový, objevný pohled na svět vzbuzuje, mimo jiné, aktivní
zájem o své bezprostřední okolí, což je hlavním cílem projektu.
Stejně jako můžeme zajímavá místa či památky vyfotit, popsat slovy, nebo jinak
zdokumentovat, můžeme slovy popsat také dojmy, které v nás taková místa zanechala.
Nepřeberné množství možností ke zprostředkování dojmů skýtá zejména užití jazyka
výtvarného – výtvarná soutěž na téma „Památky našeho kraje“
Podmínky soutěže
Do soutěže mohou být zařazeny práce vzniklé v rámci výtvarné výchovy na ZŠ.
Výtvarná díla dětí by měla být výsledkem intenzivního prožitku nejbližšího světa.
Taková výtvarná zpracování zážitků jsou sděleními vyrůstajícími z dětských prožitků a
zkušeností, a proto nejde o dosažení esteticky krásného výsledku, ale o citlivou, autentickou
výtvarnou výpověď, o subjektivní přístup ke ztvárnění tématu, o osobitost.
Forma zpracování námětu by měla být volena s ohledem na vývoj dětského výtvarného
projevu.
Náměty vztahující se k tématu „Památky našeho kraje“ je možno uchopit skrze skutečnost,
smysly, tajůplné příběhy, analytické úvahy či asociační proměny,…
Volba priorit při ztvárnění námětů je také libovolná (zaujetí celkem, detailem, barevností,
světelnými vztahy,…)
Jednotlivé práce nebo výtvarné celky mohou být objasněny krátkým textovým doprovodem.

Termíny
Výtvarné práce žáků je třeba zaslat nejpozději do 31. 10. 2009 na adresu:
Destinační společnost Východní Čechy
Jahnova 8
530 02 Pardubice
Ceny
1. místo – Playstation portable
2. místo – digitální fotoaparát
3. místo – mobilní telefon
4. – 20. místo – tričko Destinační společnosti Východní Čechy, čepice, propagační materiály
Označení prací
Prosíme, aby každá soutěžní práce byla na zadní straně označena názvem soutěže (Památky
našeho kraje), jménem autora a adresou ZŠ.
Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu
propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány
dle uvážení organizátora, případně využity pro výzdobu veřejných zařízení apod., a to bez
jakýchkoli finančních nároků ze strany autorů.
Hodnocení a ocenění prací
Odborná porota vyhodnotí všechny přijaté výtvarné práce a navrhne autory k ocenění. Všichni
ocenění obdrží diplom a věcné odměny od vyhlašovatele soutěže. Autoři nejlepších
výtvarných prací budou včas pozváni na slavnostní předání cen a vyhlášení výsledků soutěže.
Výsledková listina bude umístěna na stránce www.vychodnicechy.org.
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