20. ročník VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
K MEZINÁRODNÍMU DNI ZVÍŘAT
Poslední ročník této tradiční soutěže jednotlivců na zvířecí téma je určena žákům
základních škol Libereckého kraje. Nejrůznějšími tématy se snaží přimět učitele
výtvarné výchovy a jejich žáky k zamyšlení nad vztahem každého z nás k živé
přírodě a poznávání živočichů nejrůznějších kontinentů celého světa. Dává
prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech. Výstava je pak přehlídkou tvorby na
jednotlivých školách regionu. Návštěvníci výstavy mohou shlédnout různé
výtvarné techniky od kresby, malby přes kombinovanou techniku, počítačovou
grafiku až po tvorbu prostorových objektů a keramiku. V pojetí a výtvarné
technice se meze nekladou.
20. ročník výtvarné soutěže bude na téma: “Nechte nás žít a růst“. Téma je
shodné s mezinárodní kampaní Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií,
která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ohrožených druhů
zvířat a rostlin v našem okolí a udržet ekosystémy našich běžných
původních druhů v rovnováze, aby nedocházelo k jejich vymírání. Soutěž by měla
být věnována živočichům, kteří se nám na první pohled mohou zdát zbyteční a
mnohdy se jich i bojíme, ale mají nezastupitelnou funkci v ekosystému (hmyz,
pavouci, hadi,…).
Výstava nejlepších prací bude k vidění již tradičně v suterénu knihovny od 6.října
do 31. října 2017.
Podmínky soutěže:
Uzávěrka soutěže: pátek 8. září 2017
Téma: „Nechte nás žít a růst.“
různé techniky: kresba, malba, kombinovaná technika, počítačová grafika,
tvorba prostorových objektů, keramika
kategorie:
I.
kategorie
II.
kategorie
III.
kategorie
IV.
kategorie

žáci 1. – 2. ročníků ZŠ
žáci 3. – 5. ročníků ZŠ
žáci 6. – 9. ročníků ZŠ
speciální školy

Každá práce musí být označena jménem žáka, školy, třídy a příslušnou
kategorií. Obrázky bez označení nebudou zařazeny do posuzování.
Výtvarné práce se zasílají na korespondenční adresu Zoologické zahrady
Liberec, Lidové sady 425/1, 460 01, Liberec 1. Kontaktní osobou je Mgr.
Lenka Čápová, tel.: 722 091 921.
Vyhodnocení soutěže a ocenění nejlepších prací proběhne dne 7. října 2017
od 10.00 hod. v Lidových Sadech na Malém sále. (Vybraní žáci, případně
jejich zástupci by se měli dostavit na předání cen!)

Soutěž organizačně zajišťuje Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec ARCHA
s podporou Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

