Matice svatohostýnská
Arcidiecézní centrum pro rodinný život, časopis Rodinný život v souvislosti s Týdnem pro rodinu
vyhlašuje

výtvarnou a literární soutěž pro rok 2020

RODINNÁ POHODA NENÍ NÁHODA
Milé děti, milí studenti,
spoustu času prožíváte v rodině se svými rodiči, sourozenci či dalšími příbuznými. Doma jste
si blízcí, máte se rádi, pomáháte si, navzájem se podporujete.
Někdy jsou to chvíle příjemné a je vám spolu dobře, ale může se stát, že tuto pohodu
naruší nějaké nepříjemnosti.
V každé rodině někdy může přijít vážná událost, velké starosti nebo
problémy. Například nemoc, úraz, smrt, rodiče ztratí práci, nerozumí si
spolu atd.

Možná jste už zažili i tyto těžší chvíle a snad se vám je podařilo překonat nebo byste měli
návrh na zlepšení.
Napište či nakreslete své zkušenosti, jak se zase dostat do pohody.
Můžete také uskutečnit a zapsat rozhovor (interview) s nějakým
dospělým na toto téma. Můžete vytvořit i komiks.

Pohoda běžných dní není samozřejmá. Záleží na každém členu rodiny, jak se v domácnosti
zapojí, co pro druhé udělá, jak ocení to, co pro něj udělali ostatní a jestli si toho vůbec
všimne.
Co můžeš pro dobrou náladu doma udělat ty? Čím členové rodiny přispívají k pohodě?
Zachyťte obrázkem nebo vypravováním.
Podmínky soutěže: kreslí a píší děti a mládež do 18 let, obrázek s popisem - formát
libovolný, texty tištěné nebo psané jednostranně, texty (od IV. třídy) posílejte i
v elektronické podobě.
Soutěžní práce zasílejte nebo předejte do 31. května 2020
Adresa: Matice svatohostýnská, OBÁLKY OZNAČTE:SOUTĚŽ RODINNÁ POHODA
Poutní dům č. 3, Svatý Hostýn 115, 76872 Chvalčov
Elektronické texty na e-mail: rodinnyzivot@ado.cz

K práci uveďte: Jméno
a příjmení, věk, třída,
adresa, email a
telefon rodičů/školy

Zdařilé práce budou o prázdninách vystavené v bazilice na Svatém Hostýně a ohodnoceny
věcnými cenami. Hlavní cena v každé věkové kategorii – víkendový pobyt na Sv. Hostýně pro
rodinu. Vyhlášení vítězů na Arcidiecézní pouti rodin – Svatý Hostýn 29. 8. 2020

