
 

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

Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko  
a Městská knihovna Havířov 

 

vyhlašují 
 

26. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže 
v oboru kresby a grafiky 

 

„Krásná jako kvítka 
…je ta země…“ 

 

Téma: Rodina 
 

 
     Inspirujte se životem své rodiny. Můžete zobrazit svůj nápad nebo     
využít některý z následujících námětů: 
 

 

- členové mojí rodiny, náš rodinný zvířecí mazlíček, staráme se o 
naše domácí zvířata, jak jsme se nasmáli, jak jsme se polekali, co 
znamená moje jméno či příjmení, 
 
- rodinné události – první zoubek, povedená dovolená, moje první 
kolo, jdeme na maškarní ples, oráme pole, venčíme pejska, 
ošetřujeme kočičku, naše rodinné tradice, Vánoce a jiné svátky, 
 
- kde rádi trávíme čas, naše oblíbená činnost, náš společný 
zážitek, rodinný výlet, co mě naučil tatínek,   
 
- příběh mojí babičky, jak historické události poznamenaly život 
naší rodiny, jak asi žili moji předkové, jak se stavěl náš dům… 

 
Nezapomeňte prosím na název obrázku, připojit můžete i vysvětlující 
text. Zajímá nás, jaký příběh, událost, osobu, zajímavé místo jste 
zobrazili. 

Do soutěže budou přijaty všechny práce vytvořené kresebnými a 
grafickými technikami a jejich kombinacemi; od monotypu, přes suchou 
jehlu, linoryty, lepty, tisky z koláže, kolorované kresby až po litografii. 
Soutěž byla totiž založena na podporu právě těchto ve školách méně 
užívaných technik, které vyžadují 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 
použity k publikaci v médiích, do kalendářů, na výstavy v dalších 
městech a zemích, pro prodej, propagaci soutěže atd. 

 
Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských a základních škol, 

nižších tříd gymnázií a výtvarných kroužků 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 pondělí   2. května 2016 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 každé 
kategorie budou vybrány odbornou porotou a oceněny dárkem a pamětní 
medailí na slavnostní vernisáži, která se uskuteční 2. září 2016 v 17 hodin 
ve výstavní 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 obdrží 
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


 

 

               Šťastné děti ve šťastné zemi - turistika, Viktória Miková, 6 let, Košice, Slovensko 
 

„Krásná jako kvítka 
je ta země…“ 

  

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž 
v oboru kresby a grafiky 

 

XXVI. ročník  
    

 

Cyklisté jedou na výlet na starých kolech, Gotszling Dawid, 8 let, Kielce, Polsko 
 

„Krásná jako kvítka 
je ta země…“ 

 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž 
v oboru kresby a grafiky 

 

XXVI. ročník  


