Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Bottova 15, 054 01 Levoča
PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže
„Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2016/2017
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk) organizuje celoslovenskú súťaž pod
názvom „Biblia očami detí a mládeže“.
Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoslovenské kolo
zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu
spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.
Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:
Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich
k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE:
Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 a List Efezanom; Spoločná téma
vybraných kníh: Zápas o pravé hodnoty

PODMIENKY SÚŤAŽE
• Cieľová skupina: žiaci a študenti katolíckeho vierovyznania
• kategórie:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:
6. kategória:
7. kategória:
8. kategória:

•

•

•

MŠ
ZŠ roč. 1. – 2.
ZŠ roč. 3. – 4.
ZŠ roč. 5. – 6. a prima 8 ročných gymnázií
ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
gymnázia, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
stredné odborné školy umelecké
A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom
B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov
C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

Technika: plošné výtvarné formy: maľba, kresba, prípadne ich kombinácia.
Práce s inou technikou alebo ich kombináciou nebudú zaradené do súťaže.
Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.
Formát prác: v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie
kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál
fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce
zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť.
Kritériá hodnotenia prác: a) umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)
b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

Pokyny pre školské kolá
Školské kolá je potrebné realizovať do 28.02.2017; vyhodnotiť do 10.03.2017. Vyhodnotí ich
učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy
(prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).
Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením
„Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017 na adresu DKÚ svojej diecézy do 31.03.2017. Tieto
práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu. Vizitky
sú v prílohe propozícií. Vyplňte ich paličkovým písmom.
Pokyny pre vyššie kolá

Diecézne kolá – Doručené práce vyhodnotí odborná výtvarná komisia, ktorú určí príslušný DKÚ.
Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a vystavené
na regionálnych kolách vedomostnej súťaže Biblická olympiáda.
Celoslovenské kolo – DKÚ zašle práce umiestnené na prvých troch miestach jednotlivých kategórií
s označením „Biblia očami detí a mládeže“ 2016/2017 na Katolícke pedagogické a katechetické
centrum, n. o. Bottova 15, 054 01 Levoča do 28.04.2017.
Výtvarná komisia práce vyhodnotí a v každej kategórii určí prvých troch výhercov. Autorom,
ktorých práce sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste zašle KPKC diplomy poštou.
Prosíme o dodržanie termínu doručenia prác.
Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Organizátor práce nevracia autorom.
Na Vaše zapojenie do súťaže sa tešia organizátori

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.
riaditeľ
Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o.

Príloha:
Vizitka autora - formulár na označenie práce zapojenej do súťaže

--------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko autora, trieda
Presná adresa školy a jej názov, PSČ
Názov práce
Kategória
Diecéza
---------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko autora, trieda
Presná adresa školy a jej názov, PSČ
Názov práce
Kategória
Diecéza
---------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko autora, trieda
Presná adresa školy a jej názov, PSČ
Názov práce
Kategória
Diecéza
---------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko autora, trieda
Presná adresa školy a jej názov, PSČ
Názov práce
Kategória
Diecéza
---------------------------------------------------------------------Meno a priezvisko autora, trieda
Presná adresa školy a jej názov, PSČ
Názov práce
Kategória
Diecéza

