Hnutí Brontosaurus

Sekce BRĎO
Brontosauří dětské oddíly
Hvězdová 10, Brno 602 00
Hnutí Brontosaurus, Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží a Brontosauří dětský oddíl
Vlkani vyhlašují 23. ročník celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu.

Letos na téma: Poradíte planetě?
Motto: O co byste požádali milion lidí, aby udělali a pomohli změnit svět k lepšímu?
Jedním z hlavních cílů soutěže je přivést děti a mladé lidi do přírody a naučit je pozorovat vše,
co se v ní odehrává, a zároveň jim umožnit, aby své pocity mohli vyjádřit prostřednictvím umění.
Příroda po celém světě se potýká s mnohými problémy, které jsou většinou z větší či menší části způsobeny lidmi.
Jsou lidé, kteří se snaží přírodě a životnímu prostředí pomoci, zlepšit jeho stav. Bohužel, ne všichni jsou takoví.
Někteří se chovají způsobem, který může poškodit rovnováhu přírody, stačí se podívat na titulky novin.
Představte si, že jste superhrdinou či superhrdinou. Vaší superschopností je možnost požádat milion lidí o
jakoukoliv pomoc přírodě. Ovšem, nebylo by to jen tak. Všichni by vás totiž poslechli a vaši žádost splnili. Mohla
by to být pouze jedna věc, jedna otázka, či prosba. O co byste je požádali? Napadá vás například nějaký problém,
který naši planetu a přírodu sužuje? Nemusí to nutně být velký celosvětový problém, jako například kácení pralesů.
Ale právě naopak, může to být i drobná záležitost, klidně i objevující se skládka v lese blízko vašeho domova. A
nemusí to být hned milion lidí, ale třeba obyvatelé jedné vesnice.
Motto letošního ročníku hodně nabádá ke slovům, k projevům a radám. Nemusíte se ale držet jen tohoto
pojetí. Takovou žádostí by mohla být i prosba o použití nového přístroje, nějakého zařízení, které by přírodě
pomohlo. Můžete se zamyslet například nad nějakým vynálezem, zlepšovákem, či nad radou lidem, co by mohli
dělat, aby přírodě trochu ulehčili a pomohli jí, ať už v současnosti, nebo v budoucnosti. Superrecyklátor 3000?
Magický přístroj, kterým by se vysál veškerý odpad? Anebo jste dostali skvělý nápad na to, jak vyřešit ekologický
problém a chcete se s lidmi o něj podělit.
Téma je to svým způsobem poměrně široké a možná trochu náročnější, nemusíte se ho však bát. Nastínili
jsme zde několik možných způsobů, jak lze k tématu přistoupit. Ale to neznamená, že se jimi musíte striktně řídit.
Je pouze na vás, jak k zadání přistoupíte. Můžete se o tom poradit třeba v třídě s ostatními dětmi i spaní učitelkou,
či panem učitelem. Zkuste se tedy zamyslet nad nějakým nápadem, který by pomohl přírodě. Vše nám pak
nakreslete, napište, či nafoťte. Fantazii se meze nekladou a my se těšíme na vaše výtvory. Nezapomeňte, každý
hrdina nemusí nutně nosit plášť.
Soutěže „Máme rádi přírodu“ se může zúčastnit kdokoliv, kdo rád kreslí, fotí či literárně tvoří a
není mu lhostejný vztah člověka a přírody. Zájemci v zadání naleznou množství výtvarných technik
a literárních stylů, ze kterých si mohou vybrat a které jsou blízké jednotlivým věkovým kategoriím.
Uzávěrka soutěže je 1. května 2017. Následné slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen bude
provázet bohatý program a výstava těch nejlepších prací. Tyto, a mnohé další práce také vystavíme na
nejrůznějších místech naší republiky (Hodonín, Mikulčice, Brno, Trutnov a další).

Těšíme se na vaše práce a doufáme, že se při jejich tvoření budete dobře bavit.
Kontaktní osoba:
Kateřina Filipová
tel: +420 728 053 072
email: mrp@brontosaurus.cz
www. facebook.com/Mameradiprirodu

Práce posílejte na:
Máme rádi přírodu
Hnutí Brontosaurus a BRĎO Vlkani
Hvězdová 10
Brno, 602 00

Veškeré informace naleznete vždy na stránkách www.mrp.brontosaurus.cz a nebo na výše
uvedeném e-mailu.
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