Milí Junioři,
všem děkuji za zaslání všech vašich odpovědí v rámci
osmého úkolu „Zjisti, co nás v budoucnu čeká!“ Doufám, že
jste se dozvěděli něco nového a na elektro-budoucnost se
těšíte! 😊
Výherci, kteří zaslali své odpovědi na otázky do včerejší půlnoci, byli o své výhře
dnes dopoledne informováni e-mailem.

Závěrečný úkol Juniorády se zaměří na poslední z osmi
fakult VUT. Tentokrát se jedná o oblast UMĚNÍ!
Na úkol máte tentokrát více času, protože se jedná o poslední úkol
hry! Zašlete svůj výtvor do nedělní půlnoci (31.5. 23:59).

Na výhru se mohou těšit všichni umělci 😊

UMĚNÍ tvoří součást životů lidí na planetě Zemi už velmi
dlouhou dobu. Sláva obrazů a karikatur sahá do několika
tisíciletí před naším letopočtem, ale až v minulém století se
začalo prosazovat konkrétní umělecké médium, které nyní
pravidelně plní obsah novin, časopisů, magazínů a tvoří
podklad pro světové filmy, seriály a další. V rámci tohoto
úkolu se stanete umělci, jejichž životní náplní je svět
KOMIKSU!

„Já na cestě za VUT dobrodružstvím!“
Ke splnění zadání, které nalezneš na následující straně, budeš
potřebovat:
a) Čas a klid na přemýšlení

b) Papír o minimální velikosti A3, tužku, gumu,
pastelky/fixy/voskovky

1. Představ si, že jsi v daleké budoucnosti, máš po maturitě a
nastupuješ na VUT.
a. Jakou fakultu si vybereš?
b. Jak bude vypadat okolní prostředí? Budou už létat auta?
Budou kolem nás roboti?
c. Jak bude vypadat tvá vybraná fakulta? Jako dnes nebo
jinak?
d. Na co se budeš nejvíce těšit?
e. Co budeš dělat po první přednášce? Vyrazíš někam
s novými kamarády nebo zajdeš do knihovny?
2. Na tyto otázky neodpovídej, jen se nad nimi zamysli a promysli si
klidně i další věci.
3. Až vše pořádně promyslíš, vytvoř KOMIKS svého prvního dne na
VUT. Zašli email s fotkou tvého vytvořeného komiksu na email
kralovan@vutbr.cz, anebo originál předej/zašli (klidně
poskládaný v jakékoli obálce) na adresu:
VUT (OMVV – Junioráda)
Antonínská 548/1
Brno
601 90

Na výhru se může těšit každý, kdo svůj KOMIKS zpracuje a
odevzdá jakýmkoli způsobem (viz výše) 😊

VELICE DĚKUJI ZA ZAPOJENÍ DO HRY JUNIORÁDA A VAŠI
ÚČAST V PROGRAMU VUT JUNIOR AKADEMICKÉHO ROKU
2019/2020! 😊
Na některé z vás se už moc těším na podzim a ostatním přeji
mnoho úspěchů zejména v rámci dalšího vzdělávání!

