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Olvasd el az al6bbi sziiveget. 6s vdlaszolj a hozz6 kapcsol6d6 k6rd6sekre!

KELTS ELETRE UJ RAJZFILMHoSOKET!-

A MEStr rajzfilmcsatorna szeretn6 felhivni a di6kok, iskol6k figyelm6t rajzp|Iy|zat6ra,
amelyen fantasztikus nyerem6nyek lelhetnek gazd6ra, tobbek kozott mtiv6szeti kell6kek,
sz6mit6 g6pek 6s televizi6k6 s ztil6kek I

Imm6r negyedik alkalommal keriil sor a rajzp|ly|zatra, amelynek els6dleges c6lja
a rajzfilmk6szit6s miv6szet6nek n6pszeriisit6se, s amelyre az elmrilt 6vekben orszilgszerte
tobb szAzan jelentkeztek m6r.

A di6koknak az a feladatuk, hogy rajzoljanak egy k6preg6nyt. A k6t gy6ztes rajzAl megfil-
mesitik, 6s a rajzfrlmcsatorna miisor6n kelnek 6letre egyenk6nt 1-2 perc hosszris6gri rajzfilm
form6j6ban. A m6sodik 6s harmadik helyezett p6lyamfiveit szint6n bemutatja a csatorna.

A versenyre minden di6k p6ly6zhat, nem iimit6lj6kl a beki.ildhet6 rajzok sz|mAt iskol6n-
k6nt, igy az iskol6knak nagyobb es6lyiik van, hogy a di6kjaik koziil keriiljon ki a gy6ztes, 6s
tobb gyerek vehet r6szt az izgalmas versenyben. A gyerekek otthon is elk6szithetik rajzatkat,
vagy az iskol6ban tan6ri feliigyelettel. Annyit k6rnek csak, hogy minden rajzra keriiijcin 16 az
iskola pontos cime 6s pecs6tje, hiszen az iskola is fantasztikus dijakat nyer, ha a di6kj a gy6z-
tes lesz.

Arnit a versenyr6l tudni kell

A MESE csatorna iskolai rujzp|lyAzata keret6ben arra l:SLoritja a gyerekeket, hogy '6j rujz-
filmszerepl6ket keltsenek 6letre, szabadon megv6lasztva, hogy egy szuperh6s, egy tr6f6s ba-
r6t, egy furcsa 6llat vagy egy messzi vil6gb6l sz|rmaz6 idegen a f6szereplS - a l6nyeg, hogy
eredeti 6s rijszerii Iegyen a tort6net.

A MESE rajzfilmcsatorna a vid6ms6gr6l sz6l, igy olyan szerepl6het 6s olyan, k6pekben eI-
besz6lt tort6neteket v5.rnak, amelyek megnevettetnek mindannyiunkatl

Arnit a zstiri v6:r

1. Egy vid6m tort6netet, min6l eredetibb, ann6l jobb.
2. Minden k6pet k6rnek a lehet6 legtiszt6bban megrajzolni,hogy az anim6lhat6 6s a csa-

torn6n bemutathat6 Iegyen, ha esetleg nyertes lesz.
3. A pdrbesz6dek csakis a k6p alatt jelenhetnek meg.
4. Nem a rajz miiv6szi ig6nyess6g6n van a hangsrily, a csatorn6t legink6bb az eredetis6g,

a vid6m tort6net 6rdekli, amelynek van eleje, kozepe 6s v6ge. Ezut6n kcjvetkezik a rajzk6szs6g

- persze ha mindkettd megvan, ann6l jobb!

A p6lyamiiveket sajnos nem 6Ii m6djukban visszajuttatni, igy azt tan|csolj6k, hogy azokr6l
k6szitsetek m6soiatok at, igy az alkot6sokb6l nektek is Iesz saj6t p6ld6nyotok.

Korcsoportok: 6-12 6s 13-16 6vesek
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