
 

Základní škola a Sdruţení TRANOSCIUS 
na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích, 

Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko  
a Městská knihovna Havířov 

 

vyhlašují 
 

25. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěţe 
v oboru kresby a grafiky 

 

„Krásná jako kvítka 
…je ta země…“ 

 

Téma: MOJE MĚSTO (VESNICE) 
 

     Inspirujte se minulostí, přítomností či budoucností místa, města, 
vesnice, kde ţijete, nebo které jste navštívili. Můţete zobrazit svůj 
nápad nebo vyuţít některý z následujících námětů: 

 
 

- VLASTNÍ ZÁŢITEK  (výlet na zajímavé místo, hrad, zámek, návštěva 
muzea, jízda historickým vláčkem, jaké tradice a slavnosti jsem zaţil 
ve svém městě, jak lidé v mém městě tráví obvykle víkendy a volné 
dny, kde si nejraději hraji, jaká zvířata u nás ţijí, poštolky na kostelní 
věţi, zajíci ve školní zahradě, jak u nás stavěli chodníky…) 

 

- MÍSTO, KDE ŢIJI NEBO BYCH CHTĚL ŢÍT (zajímavé domy a památky, 
příběhy historických domů, příběhy slavných rodáků z mého města, 
jak se stavěla katedrála, co zaţil staletý dub v naší obci, historické 
události v našem městě, doprava v minulosti a dnes, jak bude 
vypadat město budoucnosti, ozdoby a architektonické prvky na 
domech v mém městě, pohled z mého okna, jak trávím čas na mém 
oblíbeném místě, jak na vesnici ţila moje prababička, jak se moje 
město proměnilo během staletí, pověst spojená s mým městem nebo 
oblíbeným místem, osobnost, která zasáhla do ţivota obyvatel mého 
města, vesnice…) 

Nezapomeňte prosím na název obrázku, připojit můţete i 
vysvětlující text. Zajímá nás, jaký příběh, jakou pověst, jaké zajímavé 
místo jste zobrazili. 

Do soutěţe budou přijaty všechny práce vytvořené kresebnými a 
grafickými technikami a jejich kombinacemi; od monotypu, přes suchou 
jehlu, linoryty, lepty, tisky z koláţe, kolorované kresby aţ po litografii. 
Soutěţ byla totiţ zaloţena na podporu právě těchto ve školách méně 
uţívaných technik, které vyţadují pečlivé vedení učitele, osvojování si 
technické dovednosti, rozvíjení kresebného a grafického vidění, smysl 
pro kontrast ploch i rozvoj fantazie. Vyřazena bude pouze čistá malba.  

Práce se nevracejí, zůstávají v majetku pořadatelů a mohou být 
pouţity k publikaci v médiích, do kalendářů, na výstavy v dalších 
městech a zemích, pro prodej, propagaci soutěţe atd. 

 
Soutěţe se mohou zúčastnit ţáci mateřských a základních škol, 

niţších tříd gymnázií a výtvarných krouţků při těchto školách (ne ZUŠ) 
v těchto kategoriích:  

1. kategorie        mateřská škola 
    2. kategorie  1. - 2. třída 
    3. kategorie  3. - 4. třída 
    4. kategorie  5. - 6. třída 
    5. kategorie  7. - 9. třída  

Nezapaspartované a nepodlepované práce maximálního formátu 

A1 zasílejte do pátku   1. května 2015 na adresu: 
  Základní škola 
  ul. Frýdecká 37 
  736 01 Havířov-Bludovice 
 

Označení prací:    - název obrázku  
                       škola - název a adresa, telefon a e-mail,  
                                    jméno výtvarného pedagoga  
                 autor - jméno, třída, věk, kategorie, adresa a tel. domů  
 

Pište prosím čitelně přímo na zadní stranu obrázku. Tři práce z kaţdé 
kategorie budou vybrány odbornou porotou a oceněny dárkem a pamětní 
medailí na slavnostní vernisáţi, která se uskuteční 4. září 2015 v 17 hodin 
ve výst. síni V. Wünscheho v KD L. Janáčka v Havířově. Tam jsou 
vybrané obrázky vystaveny po celé září. Udělena bude také Cena za 
pedagogické vedení a Cena primátora města pro nejlepší obrázek.  

Vítězové budou písemně pozváni a všechny zúčastněné školy obdrţí 
katalog se seznamem vystavených obrázků.  

  

TĚŠÍME SE NA VAŠE KRÁSNÉ OBRÁZKY! 
 

Obrázky, propozice, výsledky: http://zsfrydecka.eu/mezinarodni-vystava/ 
e-mail: posta@zsfrydecka.cz 

mailto:posta@zsfrydecka.cz


 

Sofia Satjuk,15 let, „Pohled z okna“, suchá jehla, Dětskaja škola, ul. Levanevskogo, Brest, Bělorusko 
 

 

„Krásná jako kvítka 
je ta země…“ 

  

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž 
v oboru kresby a grafiky 

 

XXV. ročník  

    

Fausta Dirzyte,15 let, Paneveżys Fine School, Litva 
 
 

„Krásná jako kvítka 
je ta země…“ 

 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž 
v oboru kresby a grafiky 

 

XXV. ročník  


