Úkoly a zadání
(pro týden od 6. do 12. 4. 2020)

Velikonoční výtvarná soutěž
(nejen) pro žáky výtvarného oboru ZUŠ Hořice
“O nejhezčí velikonoční kraslici”
Zadání soutěže:
1. Vytvořte co nejnápaditější velikonoční kraslici = nikoli kreslené, ale skutečné,
natvrdo uvařené nebo vyfouknuté vejce, ozdobené libovolnou výtvarnou
technikou (tradiční i netradiční).
2. Svůj nejlepší výtvor vyfoťte.
3. Zašlete dva e-maily na solc@zushorice.cz:
● První s přiloženou fotkou vaší soutěžní práce,
● druhý s vaším hlasem pro soutěžní práci někoho jiného.

Podmínky soutěže:
Celá tato událost (a koneckonců i distanční vzdělávání) je v testovacím režimu, a tak vás
předem prosím, abyste omluvili její případné nedostatky. Mnohem snazší by bylo
organizovat podobnou soutěž přes nějakou sociální síť, což ale vzhledem k nízkému věku
soutěžících-žáků ZUŠ není možné (dolní hranice pro založení profilu na Facebooku je v ČR
15 let, na Instagramu 13 let).
Soutěžíme ve čtyřech kategoriích:
● Přípravka (MŠ - 1. roč. ZŠ)
● Mladší žáci (2. - 4. roč. ZŠ)
● Starší žáci (5. - 7. roč ZŠ)
● Nejstarší žáci (8. roč. ZŠ - SŠ)
Fotografii svého nejlepšího výtvoru zašlete do neděle 12. dubna 2020 na
solc@zushorice.cz. Do předmětu e-mailu napište VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ +
JMÉNO AUTORA + ROČNÍK ZŠ. Pokud svou fotku odešlete bez uvedení jména autora
nebo jeho ročníku, nemůže být do soutěže zařazena.
Do těla mailu můžete připsat název použité VÝTVARNÉ TECHNIKY nebo vložit odkaz na
INSPIRAČNÍ ZDROJ, ze kterého jste při malování kraslice čerpali.
Abych vás v tom nenechal samotné, přikládám alespoň pár svých zdrojů (na “indiánské”
kraslice zdobené pírky a netradiční techniky z pořadu “Šikulové”), i když osobně si nejvíce
cením vašich tradičních rodinných receptů - máte-li nějaké. :-) Můj názor však v této soutěži
není relevantní, jak se dozvíte dál...

Galerii soutěžních prací zveřejním v pondělí 13. dubna 2020 večer (od 20:00 do 23:59)
v aktualitách na webu ZUŠ, čímž bude spuštěno hlasování, které probíhá opět
prostřednictvím e-mailu (web ZUŠ nám bohužel neumožňuje vzájemnou interakci formou
komentářů, “lajků” apod.).

Podmínky hlasování:
Soutěžní porotou budete vy sami a vaši rodiče, příbuzní, kamarádi
+ eventuálně i žáci a učitelé ostatních oborů ZUŠ, které v případě vaší hojné účasti v soutěži
poprosím o účast v hlasování.
Jedna emailová adresa = jeden hlas. Nehlasujte, prosím, pro svou práci, ale pro práci
někoho jiného. Jak na to?
Do předmětu druhého mailu je třeba napsat HLASOVÁNÍ + JMÉNO ŽÁKA, KTERÉMU
DÁVÁTE HLAS. Vše ostatní (tělo mailu a přílohu) můžete nechat prázdné. :)
Hlasování končí ve středu 15. dubna 2020 před půlnocí (23:59) a v každé kategorii vítězí
účastník s největším počtem hlasů, který získá Velikonoční diplom výtvarného oboru ZUŠ
Hořice (a po karanténě možná i sladkou odměnu :-) ).
Předem děkuji za účast a držím palce!
Miloš Šolc

