MAP ORP Støíbro
místní akèní plán rozvoje vzdìlávání
pro Støíbrsko a Konstantinolázeòsko

Pojï si zpestøit dny tvùrèí aktivitou a tvoø! Je to jednoduché.
Vymysli vlastní projekt, zrealizuj ho a zdokumentuj - fotkami,
videem, pøíbìhem. Poté nám vše pošli a my tvùj projekt zveøejníme
na našich stránkách.
Ptáš se, proè by ses mìl/mìla úèastnit?

Jak svùj projekt odevzdáš?

Tak tøeba proto, že je to pøíležitost objevit v sobì skryté talenty
a vášnì, poznávat sám sebe, ... nebo proto, že svým projektem
mùžeš inspirovat spoustu lidí. Také mùžeš pøizvat na pomoc rodièe
èi prarodièe a posílit tak vzájemné vztahy. Anebo si prostì jen
odpoèinout od mobilu, televize, uèení a zrelaxovat pøi smysluplné
èinnosti.

1) vyplníš a odešleš pøihlašovací formuláø na stránce
www.mascz.cz/tvorim.html

Zajímá tì v jakých oblastech se mùžeš realizovat?
Jsou hned ètyøi:
- ZAHRADNÍCI - sázení rostlin, keøù a stromù - jak na zahradì,
tak do truhlíku, stejnì jako úprava záhonkù a zahrad
- KUTILOVÉ - originální vynálezy, vychytávky, vìci pro radost
a alternativními výrobky, které buï pomáhají ušetøit èi usnadòují
svojí funkèností práci lidí
- UMÌLCI - vlastní autentické projekty spojené s hudbou,
výtvarným umìním, tancem, one-man show èi recitací

2) kompletní dokumentaci nahraješ na www.uschovna.cz
a odešleš na e-mail soutez@mascz.cz
Co následuje pak?
Náš tým zkontroluje všechny dokumenty, které jsi nám poskytl.
Pokud budeme nìco potøebovat doplnit, ozveme se ti na email nebo
telefon.
Když bude vše v poøádku, projekt zveøejníme nejpozdìji následující
pondìlí ve facebookové skupinì Rodièem na Èeském Západì, kde
jej mohou rodièe všech dìtí "lajkovat".
Po uzávìrce soutìže vybereme 15 nejzajímavìjších pøíspìvkù, které
odmìníme poukazem na nákup u místních øemeslníkù nebo
podnikatelù.

- KUCHTÍCI - vaøení i peèení vlastních specialit
Abys mohl/mohla zaèít, potøebuješ ještì vìdìt pár vìcí:
- Musíš být z Konstantinolázeòska, Støíbrska, Plánska
nebo Hracholusek (viz mapa) nebo zde chodit do školy.
- Mùže ti být max. 15 let.
- Na jeden projekt mùžeš poslat max. 10 fotek, pøièemž fotky
mùžeš posílat i prùbìžnì - tøeba když chceš zachytit zmìnu
v èase - nejzazší termín je limitován uzávìrkou.
- Video mùže mít celkem max. 3 minut. Pokud posíláš více videí,
v souètu nesmí pøekroèit tento èasový limit.
- Pøíbìh k projektu mùže mít max. 10 vìt.
Náš tip: odvaž se a sdílej co vtipného se ti bìhem tvoøení
pøihodilo nebo tøeba co jsi musel pøekonat.
- Mùžeš se zúèastnit vícero oblastí (napø. Kuchtík a Zahradník, ...).
- Tvùj projekt by mìl být eko-friendly. To znamená, že bys bìhem
jeho realizace nemìl vyprodukovat nadmìrné množství odpadu.
- Svými výtvory mùžeš také vyzdobit zahrady, ploty, vrata,
dveøe èi okna a potìšit tak své sousedy a kolemjdoucí.

Máš dotaz?

- Uzávìrka soutìže je v pátek 15. 5. 2020!

Napiš nám na soutez@mascz.cz!
Více info na www.mascz.cz/tvorim.html
nebo na facebook.com/CeskyZapadLEADER
a ve skupinì facebook.com/groups/RodicemNaCeskemZapade!

