
Művészeti Hét– SzISzI -  2020/2021  
(középiskola) 

április 12 – 16. 

Pályázatok: 

 Diákírók és Diákköltők Találkozója 

A találkozón való részvétel feltétele egy pályamunka elkészítése. 

A teljes műfaji szabadsággal megírandó munkák kapcsolódjanak a következő 

témák egyikéhez: természet, emberek, élet, hazafiság.  

Azaz olyan művet (vers, próza, novella...) várunk, melyek kapcsolódnak a ki-

adott témák egyikéhez, sajátod, és lehetőleg erre a pályázatra írtad (de az sem 

baj, ha korábbi művedet adod be). 

Egy pályázat maximális terjedelme műfajonként 3 oldal (számítógéppel 12 

pontos betűmérettel írva, Times New Roman betűtípussal). Az elbírálás után a 
műveket egy Diákírók és Diákköltők on-line találkozója keretében fogjuk átbe-

szélni. 

A megfejtéseket a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig 

írjátok be, hogy: “DDKT” 

Beadási határidő: 2021. április 8. 

Fotópályázat 

“Zoom az otthonodban” címmel 

Készíts képet (fényképezőgéppel, okostelefonnal, stb.) az otthoni élettel kapcso-

latosan. Használd kreativitásod, legyen az egy pillanat, egy érzés, vagy csend-

élet, káosz, vagy a rend képe, a digitális oktatás, vagy valami beállított vicces 

fotó, de ha van régebbi, jól sikerült képed az iskolai élettel kapcsolatosan, vár-

juk! 

Egy pályázó legfeljebb 3 képpel nevezhet! A képeket digitális formában, JPEG/JPG formátum-

ban kérjük. Manipulált fotókat ne küldjetek! Nem számít manipulációnak a kép megvágása, a 

kontraszt, az élesség, a fényesség állítása, színes felvételek fekete-fehérré alakítása. Manipulá-

ciónak tekintjük a részletek retusálását, a digitális effektek, szűrők alkalmazását. 

A megfejtéseket a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig 

írjátok be, hogy: “Zoom az otthonomban” 

Beadási határidő: 2021. április 2. 
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Kisfilm pályázat 

Témája: „Érzések” (bánat, vidámság, öröm, harag…) 

Készíts kisfilmet, maximum 5 percben, melyben megjelenik a fenti téma egyen-

ként, vagy együtt. Kapcsolódjon ez bármihez, amit a fantáziád kibír. 

A kisfilm elkészítéséhez használd okostelefonod, vagy bármilyen kamerát, vágáshoz ajánlom a 

Canva felületet, vagy bármilyen elérhető vágóprogramot. A kész filmeket digitális formában, 

youtube linkként kérjük leadni. A film maximális hossza 5 perc.  

Légy kreatív, légy ügyes! 

A megfejtéseket a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig ír-

játok be, hogy: “Film pályázat - Érzések” 

Beadási határidő: 2021. április 8. 

 

Képzőművészeti pályázat 

“Versillusztráció szabadon” 

Téma: A magyar irodalomból vagy a világirodalomból választott vershez ké-

szített illusztráció. 

A pályázó a rajz, a festészet, a grafika, a kollázs bármelyik technikájával meg-

jelenítheti a vers-illusztrációt. Az elkészült képről, műről fotót kérünk elküldeni, 

az eredetit pedig majd kiállítjuk amint erre lehetőség adódik. A kép címe tartal-

mazza a vers címét, szerzőjét és a nevedet is. 

A megfejtéseket a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig 

írjátok be, hogy: “versillusztráció szabadon” 

Beadási határidő: 2021. április 8. 

“Könyvespolc kaland” 

“Íme láthatsz itt 5 könyvespolcot, neked ki kell találnod, hogy iskolánk mely ta-

nárai, vagy dolgozói fotózták le könyvespolcukat. Hogy ne legyen ennyire nehéz, 

így kaptok 10 nevet is, akik közül választhattok.” 

Ha részt vennél a játékban, írj a muveszet@sziszi.hu címre, és kérd a fotókat és 

azt hamarosan megküldjük számodra. Jelentkezési határidő: 2021. 03. 29. 

 

A megfejtéseket a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig 

írjátok be, hogy: “Könyvespolc kaland” Beadási határidő 2021. április 8. 
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On-line vers- és prózamondó verseny 

Szereted a verseket, jól elő is tudod adni? Van kedved részt venni egy on-line 

vers és prózamondó versenyen? Válaszd ki, egyeztess tanároddal, vagy csak 

mondd fel magadnak, majd vedd fel tik-tok-ra, youtubra, instára! Kreáld meg a 

hátteret, vagy csak ülj ki a virágzó fák elé, mondd el a verset, majd küldd el a 

linket nekünk, amivel részt veszel a pályázaton. 

A pályázatodat a muveszet@sziszi.hu email címre küldjétek a tárgyba pedig ír-

játok be, hogy: “vers és prózamondó verseny” 

Beadási határidő: 2021. április 8. 

 

Nyeremények: 

 Minden pályázatnál első három helyezett kap nyereményt, fotó és DDKT pályá-

zatoknál közönségszavazás is lesz. A legjobb videót bemutatjuk a “SzISzI falon”, a 

10 legjobb fotóból és versillusztrációból kiállítást szervezünk az aulában, emléklap, 

SzISzI souvenir, tárgyi jutalmak... 

Kérdéseidet vagy a kész pályaműveket küldheted a: muveszet@sziszi.hu címre. 
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