Základná umelecká škola Valaliky, Kostolná 10, 044 13, Valaliky
vyhlasuje školskú výtvarnú súťaž
na tému

„Hudba“

Vážený rodičia, milé deti,
tradične aj tento rok vyhlasuje naša umelecká škola kreatívnu súťaž, ktorej úlohou je
spestriť školský rok a preveriť vaše schopnosti a zručnosti po výtvarnej stránke. Priestor vašej
bohatej fantázie je nekonečný a vy to nepochybne dokazujete svojimi krásnymi nápadmi celý
rok. Tohtoročná súťaž v téme „HUDBA“ je skvelým priestorom pre mladých výtvarníkov,
ktorí sú schopní ukázať svoju originalitu. Chceme Vás povzbudiť, aby ste skúmali jazyk hudby
a zapojili sa do tvorivého vyjadrovania prostredníctvom výtvarného umenia.
„Čo je to hudba?“ Je to zvuk, ktorý radi počúvame? Sú to spievajúci speváci a hrajúci
hudobníci? Čo si ako prvé predstavíš pri slove hudba? Sú to nástroje, noty, stupnice, rytmus,
tempo, akordy, harmónia, refrén, bas, orchester, muzikál, divadlo, koncert alebo napríklad
melódia?
Odpoveď na otázku „Čo je to hudba?“ je neľahká. Hudba nás dokáže hlboko dojať a len málo
ľudí je imúnnych voči jej kúzlu.
Počiatky hudby siahajú až do ríše zvierat. Človek sa vedel prostredníctvom hudby
vyjadrovať ešte skôr, ako vyartikuloval prvé slovo. Vývoj hudby bol postupný a prinášal nové
nástroje, zoskupenia, zvukové inovácie a zároveň ďalšie možnosti vývoja k zložitejším a
dokonalejším formám.
Melódie a rytmy pôsobia presne na tie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za prekonávanie
smútku, radosti alebo túžby. To s najväčšou pravdepodobnosťou dokazuje, že hudba otvára
brány do sveta citov. Počas počúvania obľúbených skladieb sa v mozgu vylučujú látky, ktoré
vyvolávajú pocit šťastia. Hudba oslovuje priamo naše podvedomie a svojou krásou stimuluje
a preladí psychiku.
Zamyslite sa, čo robíte vo voľnom čase, keď ste doma ? Možno častokrát spievate a ani si to
neuvedomujete, počúvate hudbu, cvičíte na hudobnom nástroji, tancujete alebo napríklad
píšete piesne. Hudba je našou každodennou neoddeliteľnou súčasťou.
Český dramatik Vlasta Burian raz povedal: „Hudba je maľbou, na ktorú sa človek pozerá
ušami.“ Buďte kreatívni a ukážte nám, ako vám hudba pomáha cítiť sa dobre. Vytvorte
výtvarné dielo s hudobnou tematikou, ktoré môže byť napríklad úplne abstraktné (inšpirované
rytmickými pohybmi, pocitmi alebo emóciami), figurálne zobrazenie motívu súvisiaceho s
hudbou alebo napríklad kombinácia oboch.

Môžete pracovať s akýmikoľvek materiálmi, s ktorými chcete (napr. temperové farby, vodové
farby, farbičky, pastelky, fixky atď.) Môže to byť kresba, maľba, koláž alebo priestorový
objekt. Skúste použiť alebo skombinovať techniky, ktoré ste sa už s nami naučili. 😊😊
Súťažné práce musia byť označené nasledujúcimi údajmi:
1. Názov práce
2. Meno a priezvisko autora
3. Vek autora (rok narodenia)

Súťažné kategórie:
I. kategória – žiaci materskej školy
II. kategória – deti vo veku 6 - 9 rokov
III. kategória – deti vo veku 10 - 12 rokov
IV. kategória – deti vo veku 13 - 15 rokov
V. kategória - študenti stredných škôl 16 - 19 rokov a štúdium pre dospelých

Vyhodnotenie a ocenenie súťaže:
a) Výtvarné práce posúdi odborná porota. Hodnotí sa kreatívne riešenie témy, kvalita a čistota
technického vyhotovenia, estetická úroveň výtvarného prejavu.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov v zlatom, striebornom a bronzovom pásme.
V každej kategórii budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác.

Veríme, že všetky práce vytvoríme v škole 😊😊
Uzávierka súťaže je 27. 3. 2022

Práce odovzdajte alebo posielajte svojim triednym učiteľom označené celým menom
a vekom. Najlepšie práce žiakov z každej kategórie budú odmenené cenami!

Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

