„Příběhy věcí“ – PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty středních škol.
Každý den používáme stovky různých věcí. Jsou pro nás tak samozřejmé a „obyčejné“, že nás vůbec nenapadne přemýšlet o
tom, kdo a jak je vytvořil a odkud vzal suroviny na jejich výrobu. Zkus vystopovat a zobrazit „životní příběh“ aspoň jedné
„obyčejné věci“ – a vyhrát velký dort!
Jak na to?
1) Rozhodni se, zda chceš tvořit sám či s jedním nebo dvěma spolutvůrci (se kterými se případně rozdělíte o svou sladkou
výhru).
2) Vyber si některou věc z následujícího seznamu.
3) S pomocí internetu, knížek a jiných zdrojů si udělej co nejúplnější představu o všech jejích surovinách a celém procesu
vzniku.
4) Dobře si rozmysli, které části jsou důležité pro pochopení výrobního procesu a které můžeš vypustit. Ideálně bys měl/a
vybrat 6-12 momentů z procesu vzniku Tvé věci, které dokážeš srozumitelně zobrazit. Můžeš při tom použít i popisky (ať
už komiksové „bubliny“, nebo popisky pod obrázky). Pamatuj ale, že méně je více – popisky mohou hodně objasnit, ale
taky hodně pokazit. Dlouhé a nezajímavé texty nechce číst nikdo.. Tvůj příběh by měl být srozumitelný i úplně
nezasvěcenému žákovi 5. třídy.
5) Rozhodni se, která z následujících tří forem výstupů je pro Tebe nejvhodnější:
a) Kreslený příběh věci, zobrazující srozumitelně na 6 – 12 (max 15) políčkách celý proces jejího vzniku (na čtvrtce do
maximálního formátu A3).
b) Fotopříběh věci o 6 - 12 (max 15) snímcích (dohromady na maximálním formátu A3). Kvalitní fotky můžeš použít i
z internetu, ale jen s uvedením zdroje u každého obrázku.
c) Kreslený příběh či fotopříběh věci jako v předchozích dvou případech, ale upravený do konečné podoby skutečného
obalu zobrazené věci (v její skutečné velikosti a podobě, jak se prodává v obchodě). Pro tento výstup si vybírej jen
z věcí označených v seznamu hvězdičkou*.
6) Do vytvoření svého díla dej své nejlepší nápady a dovednosti, cení se nápaditost, názornost a srozumitelnost, poutavost,
ale i správnost výrobního postupu a čistota provedení a minimum textu. Před konečným zpracováním si nech své nápady
posoudit od dobrého kamaráda, rodičů či učitele, kteří Ti mohou dát díky nezaujatému pohledu cenné rady a pomoci Ti
uspět!
7) Svůj hotový výtvor zezadu čitelně označ jménem, svým telefonním číslem a mailovým či facebookovým kontaktem
a názvem své třídy a školy a dříve, než v pondělí 14. dubna 2014 v 16:00 hodin ho odevzdej Ekocentru Zahrada do
Pavilonu DDM v MB za Májem.
8) Zda jsi uspěl/a, se dozvíš nejpozději ve středu 23. dubna. Pokud zvítězíš, buď připraven/a převzít svůj dort v sobotu 26.
dubna po 17:00 na Zeměfestu v Mladé Boleslavi na Krásné louce.
Co je dovolené a co se nesmí?
ANO:
☺ Můžeš pracovat sám, nebo ve 2-3 členném týmu.
☺ Smíš použít počítač, fotoaparát, grafické editory a tiskárnu.
☺ Smíš použít fotografie z internetu (s rozlišením pro tisk – aspoň 300 dpi), ale u každé fotky musíš (malým, ale čitelným
písmem) uvést: „Zdroj:“ a okopírovat webovou adresu, z níž jsi snímek získal/a.
NE:
 Soutěžit mohou pouze žáci 2. stupně ZŠ (a nižších ročníků víceletých gymnázií) a studenti středních škol
z Mladoboleslavska. Jsi-li starší, mladší či odjinud, nemůžeš se soutěže zúčastnit.
 V jedné formě (a / b / c) smíš odevzdat maximálně dvě díla, jichž jsi autor nebo spoluautor (celkem ve všech třech
formách tedy nejvíc 6 výtvorů: 2x a + 2x b + 2x c).
 Tvoje soutěžní díla (samostatná i skupinová) nesmí ani v různých formách (a/ b / c) zobrazovat stejný proces (například
výrobu sýra jako obrázkový příběh i návrh obalu)
 Nesmíš použít cizí kresby a texty či hotové fotopříběhy nebo jejich části.
 Nesmíš používat fotky bez uvedení zdroje (u vlastních fotografií uveď „Autor:“ a své jméno).
 Tvůj výtvor ve formě a) a b) musí být plochý (jen na papíře, žádné 3D objekty) a nesmí mít větší formát než A3.
 Tvůj návrh ve formě obalu na zboží (c) musí být zpracován jako skutečný 3D obal výrobku v jeho skutečné velikosti a
podobě. Pouhá kresba „jak by vypadal obal“ se nepočítá.
Kdo a jak vybere ty nejlepší práce?
Odbornou porotu tvoří: profesionální výtvarník, pedagog, technik, žurnalista a skupina žáků 5. třídy. Každý z nich nezávisle
na sobě a anonymně (bez znalosti autorů) oboduje jednotlivá díla podle následujících hledisek:
- srozumitelnost a názornost jednotlivých obrázků i celého příběhu
- úplnost a správnost (jak věrně Tvůj obrázkový příběh popisuje skutečný proces)
- náročnost (složitost) zobrazeného procesu
- grafické zpracování jednotlivých obrázků i celku
- použití textu (čím méně a výstižněji, tím lépe)
- nápaditost pojetí příběhu a originalita zpracování
- celková poutavost
- čistota provedení
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Vítězové budou vyhlášeni pro každou z forem výstupů (kreslený příběh / fotopříběh / příběh věci na jejím obalu) zvlášť
v kategorii základní školy a střední školy (celkem tedy maximálně 6 dortů). Vyhlašovatel soutěže si ponechává právo
v případě malého počtu či nízké kvality odevzdaných prací v některé kategorii neudělit výhru.
Jak se můžeš přihlásit a k čemu se zavazuješ?
Nemusíš se zdržovat přihlašováním předem. Začni hned tvořit, Tvou přihláškou budou včas odevzdaná díla, která splňují
požadavky zadání.
Odevzdáním své práce zároveň potvrzuješ přijetí těchto pravidel soutěže.
Pokud vyhraješ, zavazuješ se převzít osobně svou výhru v sobotu 26. 4. 2014 mezi 17.-18. hod. na Zeměfestu na Krásné louce
v Mladé Boleslavi (Tvůj dort bude čerstvý a nelze ho skladovat!).
Odevzdáním prací do soutěže dáváš souhlas s jejich nekomerčním publikováním vyhlašovatelem soutěže (Ekocentrum
Zahrada DDM) s uvedením jména autora, věku, třídy a školy.
V případě výhry souhlasíš se zveřejněním Tvých fotografií a uvedením jména, věku, třídy a školy v médiích.

Seznam věcí pro vytvoření obrázkových příběhů jejich vzniku
Věci (potraviny) označené hvězdičkou* jsou vhodné i pro návrh jejich obalu
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tričko
svetr
mýdlo (pouze mýdlo, bez výroby obalu)
tužka
zlatý řetízek
zápalky
lžíce
hřebík
proutěný košík
slaměná ošatka na chleba
židle nebo postel
zubní pasta (bez výroby obalu)
omítka na zdi
cihla
beton
WC papír
PET lahev (pouze lahev, bez náplně)
hliníková plechovka (pouze plechovka, bez náplně)
skleněná lahev (pouze lahev, bez náplně)
hrneček nebo talíř z porcelánu
hokejový puk
* máslo (bez výroby obalu)
* jogurt (bez výroby obalu)
* zrající sýr (eidam, niva, hermelín apod. – bez výroby obalu)
popcorn (bez výroby obalu)
* čokoláda (bez výroby obalu)
zmrzlina
* majonéza (bez výroby obalu)
* hořčice (bez výroby obalu)
* kečup (bez výroby obalu)
* čaj (zelený, nebo černý čaj, bez výroby obalu)
* káva (bez výroby obalu)
* med (bez výroby obalu)
* cukr (bez výroby obalu)
* sůl (bez výroby obalu)
* olej (bez výroby obalu)
* víno (bez výroby obalu)
* pivo (pouze nápoj, bez výroby obalu)
* alkohol (bez výroby obalu)
* sádlo (bez výroby obalu)
párek
hamburger
* granule pro psy (bez výroby obalu)
žvýkačka (bez výroby obalu)
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