
 
 

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

Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko  
a Městská knihovna Havířov 

 

vyhlašují 
 

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

 

„Krásná jako kvítka 
…je ta země…“ 

 

Téma: HISTORICKÉ PŘÍBĚHY 
 

Přemýšlejte o místech, osobnostech, pověstech a příbězích ve svém 
okolí, ve svém kraji, ve své zemi: 

- důležité události a okamžiky v historii mojí nebo jiné země 
(Landek - první užití uhlí k topení na světě, příchod Konstantina a 
Metoděje, Karel IV. vstupuje do Prahy, kázání Jana Husa, malíř 
portrétuje Rudolfa II., jak bych asi žil narodit se v minulosti...) 

- co prožili hrdinové a historické osobnosti (Bivoj bojuje s kancem, 
Petr Vok podává jídlo chudým, družina zbojníka Ondráše, Antonín 
Dvořák komponuje Rusalku, Emil Holub zkoumá Afriku, Kryštof 
Kolumbus potkává domorodce, Karel Hynek Mácha putuje po 
Čechách, Leonardo da Vinci přemýšlí o létání, Alberto Vojtěch 
Frič přiváží indiána do Prahy, František Ressel zkouší lodní šroub) 

- příběhy historických míst (co zažila naše stoletá lípa, co pamatuje 
náměstí v Třeboni, život v Dolních Věstonicích, Eliška 
Přemyslovna v domě U Kamenného zvonu, lapkové na Bezdězu, 
se spolužáky na školním výletě na zámek, co jsem zažil na 
zajímavém místě na výletě s rodiči, historický příběh z mé četby...) 

 
Do soutěže budou přijaty všechny práce vytvořené kresebnými 

a grafickými technikami a jejich kombinacemi. Upřednostňujeme 
však grafické techniky od monotypu, přes suchou jehlu, linoryty, 

lepty, tisky z koláže, 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. Vyřazeny budou práce provedené pouze čistou malbou.  

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 pátku  10. května 2013             
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  
                                    (kvůli případné výhře)          
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 6. září 2013 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 obdrží 
barevný katalog se seznamem vystavených obrázků.   

TĚŠÍME SE NA VAŠE KRÁSNÉ OBRÁZKY! 
      ww.zsfrydecka.cz                      e-mail: posta@zsfrydecka.cz 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

R. Staliarskaité, 15 let, Ariogala Secondary School, Litva 
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