PROPOZÍCIE
umeleckej súťaže
„Zmena klímy - povodne a sucho“
Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno implementuje projekt „Realizácia opatrení na prispôsobenie sa
zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne“. V rámci projektu
vyhlasujeme umeleckú súťaž pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v Komárne, do ktorej žiaci môžu
prihlásiť kresby, maľby, aj kombinované techniky (koláž, asambláž, rytina, počítačová grafika, atď.) na
tému klimatických zmien, resp. prispôsobenia sa klimatickým zmenám, prevencie povodní a sucha
v nasledujúcich oblastiach:
a)
b)
c)
d)

Voda ako klenot
Povodne a sucho
Kolobeh vody = kolobeh života?
Zmenia
náš
život
vôbec
klimatické zmeny?

e) Ktorý bol prvý chybný krok proti našim
vodám?
f) Žitnoostrovská vodná zásoba. Podarí sa nám
zachrániť?
g) Nič netrvá večne - návrh na ochranu našich
zásob vodou.
h) Môj prvý správny krok k využitiu našich zásob
vody.

1. Účastníci súťaže
Kategória „A“ : žiaci 1.-5. ročníka ZŠ
Kategória „B“ : žiaci 6.-9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií
2. Termín a obsah súťaže
Žiaci môžu svoje umelecké práce realizovať v termíne od 2. septembra 2014 do 30. októbra 2014. Práca
môže byť vyhotovená ľubovoľnou technikou (akvarel, olej, lepidlo, atď.) na výkrese veľkosti max. A3.
3. Spôsob odovzdania prác
Súťažiaci svoje diela odovzdajú na vlastnej škole. Každá práca má byť na zadnej strane označená heslom
(minimálna dĺžka 8 znakov, heslo musí obsahovať aspoň 2 číslice), tiež má byť uvedená kategória (A
alebo B) a vybraná oblasť (a-h). Každá ZŠ spracuje zoznam hesiel pre každú kategóriu, kde uvedie aj
meno žiaka a ročník, ktorý v školskom roku 2014/2015 žiak navštevuje. Zoznamy v uzavretej obálke
doručia ZŠ spolu s prácami žiakov na Gymnázium H. Selyeho s VJM v Komárne dňa 31. októbra 2014.
4. Hodnotenie
Porota hodnotí
•
•

využitie možností vybranej techniky
umelecký dojem / vypracovanie

•
•

tematizáciu
nápaditosť / kreativitu

Po vyhodnotení sa diela zoradia podľa celkového počtu bodov od jednotlivých členov poroty. Tiež sa
poskytne možnosť hodnotenia širokou verejnosťou cez internet. Pre najlepších súťažiacich budú
pripravené vecné ceny v celkovej hodnote 400,- eur. Vyhlásenie víťazov sa bude konať v rámci
slávnostného odovzdávania cien v mesiaci december 2014, ktoré bude spojené s prezentáciou najlepších
prác v „Gimigaléria“. Zvláštnu cenu v hodnote 250,- eur dostane základná škola, ktorej žiaci sa do súťaže
zapoja v najväčšom percentuálnom počte a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť priestor pre jednu prednášku
pre vybranú skupinu žiakov.

V Komárne 28. augusta 2014

Mgr. Imre Andruskó, riaditeľ
Gymnázium H. Selyeho s VJM, Komárno

