Propozície súťaže VICTORIA REGIA – kategória základné školy

VICTORIA REGIA

PROGRAM

Streda
19. september 2018

07:00 – 8:00
08.00 – 8:15
08:15 – 8:30
60 min.
8:30 – 9:30
8:30 – 9:30
9:30 – 10:00
60 minút
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30
60 minút
11:30 – 12:30

11:30 – 11:40

11:40 – 12:30
12:30 – 13:00
12:30 – 13:30
14:00
18:00

VICTORIA REGIA 2018

Prezentácia súťažiacich – základné školy – vestibul SOŠ
záhradníckej Piešťany
Prípravná schôdzka poroty
Slávnostné otvorenie súťažného dňa
Úloha č. 1 „ Kytica pre obľúbeného speváka,
speváčku“
- základné školy “
Vlastná súťažná disciplína 60 minút.
Prestávka na desiatu
Úloha č. 2 „ Moja hudba - obraz“
- základné školy
Vlastná súťažná disciplína 60 minút.
Prestávka
Úloha č. 3 „ Kvetinový darček“
- základné školy
Prípravný čas 10 minút.
Organizátor súťažiacemu poskytne škatuľku na
aranžovanie kvetov . Čas využije súťažiaci na
oboznámenie sa s dodaným materiálom
Vlastná súťažná disciplína bez prípravného času 50
minút.
Upratanie súťažného priestoru - ukončenie súťaže
Prestávka na obed – základné školy
Vyhlásenie výsledkov – vestibul školy
Galavečer – vyhlásenie víťazov KSC Fontána

Téma:
1. súťažná úloha: Kytica pre obľúbeného speváka, speváčku
Termín

19.9.2018 streda, 8:30 – 9:30

Súťažný čas

60 minút celkový čas.

Popis úlohy

Kytica pre obľúbeného speváka, speváčku

Tvar / veľkosť

Guľatá, veľkosť ľubovoľná

Technika

Voľne viazaná

Požiadavky

Stonky pod úväzkom musia byť voľné

Materiál

Vonkajší živý rastlinný materiál ,dekoračný a pomocný materiál si
zabezpečí súťažiaci.

Prípravné práce

Oboznámenie sa s materiálom a roztriedenie.

Pracovné miesto

Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany

2. súťažná úloha: Moja hudba - obraz
Termín

19.9.2018 streda, 10:00 – 11:00

Súťažný čas

60 minút celkový čas.

Popis úlohy

Vytvoriť kvetinový obraz podľa obľúbenej hudobnej skladby, pesničky

Tvar / veľkosť

45 x 35 cm, uško na zavesenie

Technika

Lepením, naväzovaním v kombinácii s inými technikami

Požiadavky

Obraz sa musí dať zavesiť.

Materiál
Pracovné miesto

Suchý rastlinný, dekoračný a pomocný materiál si zabezpečí súťažiaci. Základ
obrazu môže byť vopred pripravený/ napr. fotokoláž, maľba a pod./Pracovné
náradie, nožík, ostatné náradie a lepiacu pištoľ si súťažiaci prinesie sám.
Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany

3. súťažná úloha : Kvetinový darček
Termín

19.9.2018 streda, 11:30 – 12:30

Súťažný čas

60 minút celkový čas
10 minút oboznámenie sa s materiálom
50 minút vlastná práca

Popis úlohy

Naaranžovať škatuľku na kvety ako darček.

Tvar / veľkosť

Je daná: priemer 10 cm, výška 10 – 13 cm

Technika

Vypichovaním

Požiadavky

Rastlinný materiál musí prevažovať nad dekoračnými prvkami.

Materiál

Škatuľku s aranžovacou hmotou zabezpečí organizátor. ( Foto bude zverejnené
na stránke školy.) Farba škatuľky je neutrálna a je možné ju dozdobiť
dekoračnými prvkami. Vonkajší živý rastlinný materiál, dekoračný
a pomocný materiál si súťažiaci prinesie sám.

Prípravné práce

Oboznámenie sa so škatuľkou.

Pracovné miesto

Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany

