Karmel
očima dětí a mládeže
(soutěž pro malé i mladé)
V rámci 25. výročí působení nás, sester karmelitánek v České
republice, zveme všechny malé i velké k zapojení se do oslav. A
to formou soutěže, ve které si přijdou na své ti, kteří rádi malují,
vyrábějí, ale také ti, kteří rádi vymýšlejí a píší pohádky, příběhy,
básničky.
 Soutěž je rozdělena do 4 kategorií (viz. tabulka)
 Každá kategorie má na výběr 3 témata, ze kterých si vybere pouze
jedno. (viz. tabulka)
 Soutěžit a odevzdávat své podepsané práce můžete v klášteře u
sester nebo v náboženství od 8. 4. do 24. 6. 2018.
 Výstava prací a hlasování bude probíhat v kostele od 1. 7. do 26.
8. 2018. Za každou kategorii může každý vhodit pouze jeden
hlasovací lístek.
 Vyhlášení výsledků soutěže spolu s udílením cen bude probíhat 2.
9. 2018.

Těšíme se na vaši tvořivost!

I. kategorie
od 3 do 8 let

II. kategorie
od 9 do 13 let

III. kategorie
od 14 do 18 let

IV. kategorie
pro celou rodinu

Téma
1) Jak vypadá a co dělá sestra
Téma lze ztvárnit výtvarně
karmelitánka?
za pomocí:
2) Moje první setkání se
sestrou karmelitánkou bylo pastelek, fix, vodovek, temper.
…
3) Začátek řeholního povolání
některé sestry
karmelitánky.
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Nebo lze napsat:
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