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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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R. Staliarskaité, 15 years, Ariogala Secondary School, Lithuania 

 
 

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

 
Międzynarodowy konkurs sztuki plastycznej dla 

dzieci przedszkoli i szkół podstawowych  
rocznik XXIII 

 
 



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

Ośrodek Kultury w Havířově  
Ogłaszają 

 

XXIII rocznik Międzynarodowego Konkursu                   
Plastycznego w zakresie rysunku a grafiki 
 
 

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

 
 

Temat: Historyczne zdarzenia 
 

Pomyślcie o miejscach, osobistościach i zdarzeniach w okolicy, 
w swojim środowisku, we własnym kraju:  

 

- ważne zdarzenia i punkty zwrotne w historii mego lub innego 
kraju  

- co przeżyli bohaterowie i osobistości historyczne 
- zdarzenia w historycznych miejscach 
 (człowiek pierwotny zdobi jaskinię Lascaux, Francis Drake 

wypływa na morze, chińska cesarzowa Cch-si´ hoduje 
pekińskiego pałacowego pieska, Wikingowie osiedlają Estonię, 
kupiec w średniowiecznym Tallinie, Primoż Trubar pisze pierwszą 
księgę w języku słoweńskim, koronacja Władysława Łokietka w 
Krakowie, Shakespeare pisze swą komedię, Antoni Dworzak 
komponuje operę, Krzysztof Kolumb spotyka tubylców, Leonardo 
da Winci rozmyśla o lataniu, co przeżył nasz stuletni dąb, co 
pamięta plac w Timisoarze, z kolegami z ławy szkolnej na  
wycieczce klasowej na zamku, co przeżyłem na ciekawym 
miejscu na wycieczce z rodzicami, zdarzenie historyczne z  
mojego czytania, opowieści z rodzinnego kraju, moje 
wyobrażenia o życiu w przeszłości...) 
 

Do konkursu będą przyjęte wszystkie prace wykonane technikami 
drukowanymi (sucha igła, litografia, linoryt). Prace przesłane do 
konkursu nie ulegają zwrotowi, pozostaną 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 muszą być 

dostarczone do  10 maja 2013 na adres: 
 

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

 

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

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

 
Prosimy o dane czytelne, gdyż zawarte będą 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 będą zaproszeni do udziału 
w uroczystym wernisażu, który odbędzie sie 6 września 2013 o 
godz. 17 w Domu Kultury L. Janáčka w Havířově. Wszystkie szkoły 
bierące udział w konkursie otrzymają kolorowy katalog ze spisem 
wystawionych prac. Życzymy wiele powodzenia w tegorocznych 
zmaganiach konkursowych.  

CIESZYMY SIĘ NA PIĘKNE RYSUNKI! 

            www.zsfrydecka.cz              e-mail: posta@zsfrydecka.cz 

http://www.zsfrydecka.cz/

