vyhlašuje výtvarnou soutěž u příležitosti 40. výročí založení
mateřské školy
pod patronací místostarosty Města Břeclav
Mgr. Richarda Zemánka

Všechno co opravdu potřebuji znát,
jsem se naučil v mateřské školce.
Robert Fulghum

Tohle jsem se naučil:

…O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej.
Každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.

…Nepřestávej žasnout.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo,
které ses naučil
– největší slovo ze všech – Dívej se…

Vzpomínky nám zkrášlují život

Posláním soutěže je výtvarné zachycení vzpomínek na dětství.
S dětstvím jsou hlavně spojeny prožitky v mateřské škole. Vraťte se v čase a
vzpomeňte, s jakou oblíbenou hračkou jste se v mateřské škole rádi hráli a co
bylo dominantou na zahradě mateřské školy a jak tenkrát vypadala.
Kolikrát by se každý chtěl vrátit do dětství, zkuste si představit tu možnost
kouzelného prstenu vrátit se v čase a navrhněte hračku nebo zahradu, ve které
byste se nyní jako předškoláci, cítili příjemně.

1. Moje nejoblíbenější hračka kdysi.
(S čím jsem si hrál nejraději v mateřské škole)

2. Moje nejoblíbenější hračka nyní.
(S čím bych si chtěl hrát v mateřské škole dnes)

3. Moje zahrada kdysi.
(Vzpomínky na hry na zahradě v mateřské škole)

4. Moje zahrada nyní.
(Jak bych navrhl zahradu mateřské školy dnes)

Soutěžní kategorie:
a) Kategorie děti z mateřských škol
b) Kategorie žáci 1. stupně ZŠ
c) Kategorie žáci 2. stupně ZŠ

Děti by měly zpracovat kresbu, výkres, fotografii nebo polytechnickou práci,
která by představovala vztah dětí k mateřské škole.
Do soutěže je možné zaslat práci maximálního formátu A3.
Výtvarné práce budou vystaveny na výstavě v Domě školství.

Soutěžní práce zasílejte do 28. února 2020 na adresu:
MŠ Břeclav, U Splavu 2765, přís. org.
U Splavu 2765
690 02 Břeclav
Každá výtvarná práce musí být označena:
a)
b)
c)
d)

Jméno a příjmení autora
Věk a kategorie
Adresa školy, třídy
E-mail školy nebo kontaktní osoby

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a vyhodnocení výherců proběhne dne 2.
dubna 2020 v 15.30 hodin na vernisáži v prostorách Domu školství Břeclav.

S případnými dotazy se obracejte přímo na:
Zdeňka Krutišová, ředitelka MŠ
ms.usplavu@seznam.cz
tel: 519373057, kl. 12 nebo 16

