Slovenské kultúrne centrum Našice
vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému
Medzinárodný deň materinského jazyka
1. Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je uvedomiť si dôležitosť materinského jazyka a poukázať na význam
slovenského materinského jazyka národnostnej menšiny v Chorvátsku. Snahou je
zachovanie kontinuity realizácie vzdelávacích programov prí príležitosti
Medzinárodného dňa materinského jazyka. Doterajší spôsob osobného kontaktu so
žiakmi v ich školskom prostredí v tomto roku koronavírus nedovoľuje, preto sme sa
rozhodli týmto spôsobom udržať kontakt so žiakmi, učiteľmi slovenského jazyka ako aj
so školami, ktoré podporujú výučbu slovenského jazyka v Chorvátsku.

2. Súťažné kategórie
1. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 8. ročník ZŠ
3. kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

3. Formálna stránka príspevkov
-

formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty)

-

formát súboru v prípade zasielania elektronickou poštou – PDF, jpg,

-

výtvarné techniky: ľubovoľné

-

na každej výtvarnej práci musí byť v pravom dolnom rohu uvedené meno
a priezvisko autora, vek a názov školy (aby to bolo viditeľné, keď bude práca
vystavená)

4. Podmienky súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ v Chorvátsku, kde sa vyučuje slovenský jazyk.
Maximálne jeden príspevok na osobu!
Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 15. 2. do 28. 2. 2021. Najneskôr 1. 3.
2021 treba zaslať všetky výtvarné príspevky elektronicky alebo klasickou poštou.

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom emailu na obe uvedené adresy:
kraljsandra@yahoo.com, slovackicentar-ravnatelj@os.t-com.hr Prípadne na adresu:
Slovački centar za kulturu Našice, Braće Radića 68, 31 500 Našice

5. Vyhodnotenie súťaže
V termíne od 8. 3.2021 do 15. 3. 2021 bude prebiehať vyhodnotenie výtvarnej súťaže.
O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená
z týchto členov:
1.

dr.sc. Sandra Kralj Vukšić - Slovenské kultúrne centrum, predsedníčka

1.

Mgr. Marko Kurtek - Slovenské kultúrne centrum Našice, člen

2.

Antonela Topolovec - Zväz Slovákov, člen

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené koncom marca 2021 na stránke www.skc.hr
S výsledkami súťaže budú oboznámené písomne všetky zúčastnené školy.
Ceny pre víťazov každej kategórie stanoví organizátor, nechajte sa prekvapiť:)
Všetky práce budú sprístupnené v podobe výstavy v Slovenskom kultúrnom centre
Našice v mesiacoch apríl – máj 2021.

Veríme, že vás uvedená súťaž zaujme a tešíme sa na vaše práce!

Bližšie informácie na : slovackicentar-ravnatelj@os.t-com.hr

