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“Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled 

azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. 

Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek.” 

(Wass Albert) 

 

„GRAFIKAI TÁRLAT – 2018" 

A Garabonciás Művészeti Iskola rajzpályázatot hirdet alsó és felső tagozatos tanulók számára. 

 
Téma: 

„Mostan színes tintákról álmodom…” 
 Célunk: A tehetséges tanulóknak lehetőséget kívánunk adni, hogy megmérettessék tudásukat 

megmutathassák kreativitásukat, rajzi felkészültségüket. Milyen változatos önkifejezési formákat 

ismernek a különböző hangulatok, érzelmek, gondolatok közvetítésére. 

Kedvenc költők-írók műveihez készítsenek versillusztrációkat !/pl. Weöres Sándor, Zelk Zoltán, 

Petőfi Sándor, Juhász Gyula./ 

A költemény hangulatának, jeleneteinek, szereplőinek ábrázolása egyéni és szokatlan 

megoldásokkal. Változatos, fantáziadús felületek kialakítása gazdag szín –forma –grafikai 

elemek használatával. 

 Szubjektív forma és színvilág megjelentése.       

Technika: Szabadon választott.  

Szívesen fogadunk egyedi és sokszorosító grafikai eljárásokkal készült munkákat: ceruza- illetve 

tusrajz, szénrajz, papír- linómetszet...  

színes technikák: akvarell, pasztell, krétarajz, tempera, olaj, montázs, stb. 

Kategória: • alsó tagozat:  

o 1-2 osztály 

o 3-4 osztály 

• felső tagozat:  

o 5-6 osztály 

o 7-8 osztály 

 A rajzokat korcsoportonként értékeljük, a legszebb alkotásokból kiállítást rendezünk! 

Méret: A/4 vagy A/3 rajzlap- fehér kartonra felragasztva ill. paszpartuzva 

Beküldési 

határidő: 
2018. március 26. 

Beküldési 

cím: 

Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium 

Nyíregyháza, 4400 Ungvár sétány 12.  

A borítékon tüntessék fel: "GRAFIKAI TÁRLAT – 2017” 

Információ: Garabonciás Művészeti Iskola 

Tel: 46/506-863 

Mobil: 20/370-2980 

Somfainé Dávid Judit – szervező tanár 

Mobil: 70/519-7019 

A rajzokon kérjük feltüntetni: 

• a tanuló nevét 

• életkorát 

• osztályát 

• művészeti iskolai évfolyamát (ha jár!) pl.: E1, A1, T7, stb. 

• a felkészítő tanára nevét 

• az iskolája nevét / művészeti iskolája nevét 

 

 

Miskolc, 2018. 01. 23 

 

Somfainé Dávid Judit  Mészáros Béla 

tanár p.h. igazgató 
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