
MOJE
ĽUDSKÉ
PRÁVA

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
pozýva mladých umelcov a umelkyne zapojiť sa

do       ročníka súťaže9.

TERMÍN
 DO 31. MÁJA 2021

S PO LU  DOKÁŽEME  VE ĽKÉ  VEC I
1. stupeň - základná škola a špeciálna základná škola

N I E  J E  ZMENA  AKO  ZMENA ,  Ľ UDSKÉ

PRÁVA  A  K L IMAT I CKÁ  ZMENA

základná umelecká škola

TÉMY:

KA LENDÁR  Ľ UDSKÝCH  PRÁV

2. stupeň - základná škola a špeciálna základná škola



Slovenské národné stredisko pre ľudské práva žiakom a žiačkam základných škôl,

špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl opäť ponúka možnosť

zapojiť sa už do 9. ročníka výtvarnej súťaže Moje ľudské práva, ktorá je zameraná na

šírenie osvety o ľudských právach.

Témy výtvarných prác súvisia ľudskými právami a nediskrimináciou, ich

dodržiavaním, toleranciou, rešpektom, všeobecným uplatňovaním ľudských práv

a základných slobôd v reálnom živote.

 

 

 

 

 

 

POP I S  T ÉM :

Deti, rovnako ako dospelí, momentálne prechádzajú

náročným obdobím. Výtvarná súťaž je dokonalým

prostriedkom, ako žiačky a žiaci môžu vyjadriť svoje pocity,

nálady, postoje k daným témam. Fantázii sa medze nekladú. 

Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena.

Čistý vzduch a voda, krásy prírody, rozmanitosť fauny a flóry,

či kolobeh života od jari do zimy prestávajú byť

samozrejmosťou. Zodpovedne užívať, chrániť a zachovať - to

sú naše záväzky voči planéte. Našťastie, deti si ich už

uvedomili. Dovoľme im ukázať nám čo ochrana životného

prostredia pre ne znamená.

Kalendár ľudských práv si môžete predstaviť v podobe týždňa,

mesiaca, ročných období... aby sme základné práva a slobody mohli

mať stále na očiach a nezabúdali na ne. Veď patria každému a

každej z nás.

Spolu dokážeme veľké veci - zadanie témy by malo podnietiť deti

k spolupráci a solidarite, pretože spoločnými silami a s využitím

našich jedinečností dokážeme urobiť viac. Je dôležité, aby sme si

zachovali ľudskosť, spolupatričnosť, vzájomne si pomáhali, prijali

to, čo život prináša a pritom nikdy nezabudli kým sme. Ľuďmi.



 

 
 

 

Na zadnú stranu výtvarnej práce (do textu e-mailu v prípade elektronického

zaslania) napíšte meno a priezvisko žiačky/žiaka, vek, triedu a školu. V prípade

skupinovej práce mená všetkých žiačok/žiakov (informácie uveďte rovnako aj

v prípade zaslania výtvarnej práce mailom).

Novinky o výtvarnej súťaži a zaujímavé vecné ceny budeme priebežne predstavovať

na sociálnych sieťach. 

 

ručná kresba (farbičky, ceruzky, vodové farby, temperové farby,

pastelky.....)

návrh v grafickom programe (Adobe Illustrator, CoreIDRAW, a pod.)

individuálna alebo skupinová výtvarná práca (najviac 5-členná)

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť žiačky a žiaci základných škôl,

špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl.

Zopár usmernení:

Výtvarná práca môže byť doplnená zaujímavým výrokom, mottom, heslom -

existujúcim, aj novovytvoreným, ktoré vystihuje problematiku ľudských práv

v spoločnosti a dáva podnet na zamyslenie sa.

Zaslaním výtvarnej práce do súťaže zároveň deklarujete udelenie súhlasu autorky/autora (resp.

zákonného zástupcu) so zverejnením výtvarného diela a jeho autorky/autora v tvare: meno žiačky/

žiaka, vek, obec alebo mesto (napr. Miško, 8 rokov, Bratislava) na ďalšie účely a činnosť Strediska, a to

bez nároku na honorár. Do súťaže sa môžu prihlásiť školy aj jednotlivci (prostredníctvom zákonného

zástupcu). Školy, ktoré do súťaže prihlásia a pošlú výtvarné diela svojich žiačok a žiakov sú zodpovedné

za súhlas rodičov/zákonných zástupcov s účasťou v súťaži a zverejnením výtvarného diela na ďalšie 

a činnosť Strediska bez nároku na honorár. Priložia čestné prehlásenie o súhlase rodičov. Jednotlivci

musia k súťažným prácam priložiť podpísaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži a so

zverejnením výtvarného diela (scan). Autorské práva zostávajú autorovi/autorke výtvarného diela práce.

Výtvarné práce zasielajte poštou na adresu:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,

Laurinská 18,

811 01 Bratislava 

alebo mailom na info@snslp.sk

 

KTO  SA  MÔŽE  ZAPO J I Ť  ?

*

*


