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             Havířov  

    -   is the youngest town 
       .    in the Czech Republic 

-    has 100 000 inhabitants 

-   was founded in 1955 

        .             -   the oldest house  
                              .         is dated to 1781 
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Sofia Satjuk,15 lat, Dětskaja škola, ul. Levanevskogo, Brest, Belarus 
 

 
 

„Jakże piękny do kwiatów 
podobny …jest ten kraj…“ 

 

 
Międzynarodowy konkurs sztuki plastycznej dla 

dzieci przedszkoli i szkół podstawowych  
edycja XXV 

 



Szkoła Podstawowa przy ulicy Frydeckiej w Havířově–Bludovicích, 
Towarzystwo TRANOSCIUS, Urząd Miasta, Biblioteka Miejska oraz Miejski 

Ośrodek Kultury w Havířově  
ogłaszają 

 

XXV edycję Międzynarodowego Konkursu                    
Rysunku i Grafiki 

 

„Jakże piękny do kwiatów 
podobny …jest ten kraj …“ 

 

Temat:  
 

MOJE MIASTO ( MIEJSCOWOŚĆ) 
 

Szukaj inspiracji w historii, teraźniejszości. pomyśl o  
przyszłości miasta (miejscowości), w którym mieszkasz albo 
które odwiedziłeś. Możesz też kierować się własnymi pomysłami, 
biorąc pod uwagę: 
 

 

  PRZEŻYCIA OSOBISTE (wycieczka do interesujących miejsc: 
grody, zamki, muzea, podróże pociągiem historycznym, 
obchody miejscowych tradycji i uroczystości, sposób 
spędzania wolnego czasu, historyjki o zwierzętach żyjących w 
okolicy oraz inne podobne pomysły). 
 

MOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA ALBO GDZIE CHCIAŁBYM 
MIESZKAĈ (interesujące budowle, ich historia i związane z nimi 
legendy, życiorysy wybitnych mieszkańców mego miasta, 
opowieści o budowie katedry, o stuletnim dębie w mojej 
miejscowości, o historycznych wydarzeniach w mieście, 
informacje o komunikacji w miescie wczoraj i dziś, 
wyobrażenia o przyszłości  miejscowości, detale architekto-
niczne na budowlach naszego miasta, widok okolicy z mego 
okna lub panorama miasta, sposób spędzania czasu w 
ulubionym miejscu, życie prababci na wsi, historyczne zmiany 
w moim mieście, wybitni mieszkańcy i ich wpływ na życie 
obywateli mego miasta, miejscowości…) 

 

Do konkursu zostaną przyjęte wszystkie prace wykonane technikami 
drukowanymi (sucha igła, litografia, linoryt). Prace przesłane na  
konkurs nie podlegają zwrotowi, pozostają własnością organizatora.  
 

W konkursie mogą wziąć udział tylko dzieci przedszkoli i szkół 
podstawowych oraz kółek sztuk plastycznych w tych szkołach w pięciu 
kategoriach: 

1 kategoria  dzieci przedszkoli 
2 kategoria  1 - 2 rocznik 
3 kategoria  3 - 4 rocznik 
4 kategoria  5 - 6 rocznik 
5 kategoria  7 - 9 rocznik 
Prace konkursowe bez tekturowego ramowania rysunku   
(passepartout) o maksymalnym formacie A1 powinny być 

dostarczone do  1 maja 2015 na adres: 

 

Základní škola 
ul. Frýdecká 37 
736 01 Havířov–Bludovice 
Czech Republic 

 

 Oznakowanie prac: - imię i nazwisko autora, data urodzenia,                                          
.                             kategoria, adres domowy, telefon 

                       - nazwa szkoły, telefon, e-mail, 
                                         - imię i nazwisko pedagoga – plastyka, 
                                         - nazwa pracy plastycznej 

 

          Prosimy o czytelne dane, ponieważ zostaną umieszczone w katalogu. 
Jury dokona wyboru trzech najlepszych prac z każdej kategorii 
i zdecyduje o przyznaniu nagród. Przyznana zostanie nagroda dla 
pedagoga najskuteczniej przekazujacego umiejętności plastyczne 
oraz nagroda Prezydenta miasta Havířova dla najlepszego 
wykonawcy. 
Zwycięzcy wszystkich kategorii zostaną zaproszeni do udziału w 
uroczystym wernisażu, który odbędzie sie 4 września 2015 o godz. 17 
w Domu Kultury L. Janáĉka w Havířově. Wszystkie szkoły biorące 
udział w konkursie otrzymają kolorowy katalog ze spisem 
wystawionych prac. Życzymy powodzenia w tegorocznych 
zmaganiach konkursowych.  

OCZEKUJEMY WIELU PIĘKNYCH  PRAC! 
       http://zsfrydecka.eu/mezinarodni-vystava/  e-mail: posta@zsfrydecka.cz 

 

http://zsfrydecka.eu/mezinarodni-vystava/

