Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec – příspěvková organizace,
Fučíkova 430, 463 61 Raspenava

ZŠ a MŠ Raspenava, Domov Raspenava a Město Raspenava
vyhlašují výtvarnou a literární soutěž

Soutěž je vyhlášena pro děti, které žijí ve Frýdlantském výběžku. Je určena i dětem na polské
straně Jizerských hor. Kouzelná příroda Jizerských hor skrývá mnoho tajemství a pokladů,
které objeví jen ten, kdo se umí kolem sebe pozorně dívat.
„Víte, proč se třpytí ranní rosa? Víte, co se dá najít u jizerskohorských skřítků doma?
Vystoupili jste na nějakou vyhlídku? Kdo dal asi jména našim horám? Znáte kouzelnou sílu
horských bylinek? Kdo asi naházel do řeky Smědé tolik kamenů? Víte, kde lze potkat Muhu? “
Jistě Vás napadne mnoho dalších otázek. Zkuste na ně „odpovědět kreativně“.
Poslání soutěže: Podněcovat děti k výtvarné a literární tvořivosti a zároveň posilovat
a rozvíjet jejich ekologické cítění a vnímání.
Podmínky soutěže: Kresby, malby, fotografie, koláže, grafiky, kombinované techniky
i trojrozměrné objekty, vše s možností krátkých popisek (pohádka, příběh, myšlenka) je
nutno zaslat nebo předat do 20. 5. 2014 na adresu: ZŠ a MŠ Raspenava, Fučíkova 430,
46361 Raspenava.
Práce opatřete na zadní straně popiskou s údaji: Název práce, jméno autora, věk, třída,
soutěžní kategorie, adresa školy včetně e-mailového kontaktu. Obálku s pracemi označte
vlevo dole názvem soutěže.
Vyhodnocení soutěže: Výběrem nejlepších děl se bude zabývat odborná porota. Oceněna
budou vždy první tři místa z každé kategorie. Slavnostní vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků
soutěže se bude konat v prostorách raspenavské fary 24. 5. 2014 ve 14 h. Výsledkové listiny
budou zaslány všem školám na jejich e-mailovou adresu.
Soutěžní kategorie:
1.
2.
3.
4.

Děti do 6 let (MŠ)
Děti 6 – 10 let (1.– 4.ročník)
Děti 11-15 let (5.– 9.ročník)
Děti ze speciálních škol a terapeutických dílen

Informace:
ZŠ a MŠ Raspenava, Fučíkova 430, 46361 Raspenava e-mail: lzicarova@skolaraspenava.net

