
vyhlašuje

výtvarně-literární soutěž

JAK VIDÍM SVOJI ŠKOLU  

Soutěžní kategorie:

1) první stupeň ZŠ (kategorie výtvarná)
2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (kategorie 
výtvarná, literární)

kategorie výtvarná: libovolnou výtvarnou technikou na formát papíru A4 nebo 
A3 namalovat či nakreslit obrázek toho, jak si představují svoji školu, co by ve 
škole změnili, co se jim ve škole líbí apod.  Pojetí tématu je zcela volné.

kategorie literární: libovolný literární útvar na téma "Jak vidím svoji školu". 
Rozsah prací je omezen maximálně dvěma stránkami textu, font Times New 
Roman/ Arial, velikost 12.

Pro vítěze jsou připraveny diplomy a věcné ceny, na všechny pak čeká
sladká odměna.

Soutěžní práce je potřeba zaslat, donést na adresu kanceláře MAS: Vodňany, nám.
Svobody č.10/I, 389 01 Vodňany, nejpozději do 31. května 2017.

MAS Vodňanská ryba, z.s.



 

Jak vidím svoji školu

Škola je prostor tvořený lidmi, kteří se zde setkávají, pracují, vzdělávají se a baví… a tak ji 
oživují. 

Škola chce být místem, kde se žáci cítí dobře, kde se mohou vzdělávat, realizovat své sny a
kde se mohou setkávat. Každý má samozřejmě jiná přání a touhy nebo potřeby, ale právě 
tato různost může být užitečná.

Dětská fantazie je obdivuhodná a inspirativní. Proto jsme se rozhodli uspořádat výtvarně-
literární soutěž, abychom tak dali prostor i samotným žákům. Umožnili jim, aby se vyjádřili, a
tak ukázali některá svá přání a vize.Ty by mohly být zprávou o tom, jak děti vidí školu dnes 
a jakou by ji chtěly mít. I když je naše akce nazvána “soutěž”, není důležité zvítězit. Myslíme
si, že mnohem cennější bude sdílení vizuálně nebo textově vyjádřených přání, pocitů, 
představ…

PRAVIDLA VÝTVARNÉ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽE PRO ZŠ V ORP VODŇANY

1. výtvarná kategorie
- každá ZŠ odevzdá max.5 nejlepších výtvarných děl z každé třídy(menší počet je možný)

2. literární kategorie
- každá ZŠ odevzdá max.5 nejlepších literárních děl z každé třídy(menší počet je možný)
- informace k práci:

- název ZŠ
- jméno a příjmení žáka
- třída
- název práce

čas na tvorbu:do konce května 2017
odevzdání prací:do 31.5.2017
vyhodnocení prací: červen 2017
vyhlášení výsledků: červen 2017 na Městském úřadě ve Vodňanech
výstava vítězných prací: 5.června - 30. června 2017 na Městském úřadě ve Vodňanech 

MAS Vodňanská ryba, z.s.
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