
  14. ročník VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
 K MEZINÁRODNÍMU DNI ZVÍŘAT

 
Zapojte se se svými žáky do tradiční výtvarné soutěže jednotlivců.

Soutěž je tradičně určena žákům základních škol Libereckého kraje. Je příležitostí k zamyšlení nad Soutěž je tradičně určena žákům základních škol Libereckého kraje. Je příležitostí k zamyšlení nad 
vztahem lidí a zvířat, a to jak pro samotné dětské umělce, tak pro návštěvníky výstavy nejlepších 
prací vystavených v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Výstava bude k vidění od 7. do 31. října 
v suterénu knihovny.

Cílem soutěže je připomenutí světového dne zvířat a podpora tvůrčí iniciativy žáků.

Téma: Z v í ř e,  k t e r ý m   b y c h   c h t ě l   b ý t . . . 
Povoleny libovolné techniky: kresba, malba, kombinovaná technika, počítačová grafika, tvorba Povoleny libovolné techniky: kresba, malba, kombinovaná technika, počítačová grafika, tvorba 
prostorových objektů, keramika

I.    kategorie  žáci 1. – 2. ročníků ZŠ
II.  kategorie  žáci 3. – 5. ročníků ZŠ
III.  kategorie  žáci 6. – 9. ročníků ZŠ
IV.  kategorie  speciální školy

Každá práce musí být označena jménem žáka, školy a příslušnou kategorií. Obrázky bez označení Každá práce musí být označena jménem žáka, školy a příslušnou kategorií. Obrázky bez označení 
nebudou zařazeny do posuzování. Uzávěrka soutěže: pátek 16. září 2011

Výtvarné práce se zasílají na adresu Zoologické zahrady Liberec, Masarykova 1347/31, 460 01, 
Liberec 1. Kontaktní osobou je Mgr. Lenka Čápová, tel.: 722 091 921.

Vyhodnocení soutěže, ocenění nejlepších prací a vernisáž výstavy proběhne dne 7. října 2011 v 
17.00 hod. v přednáškovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. (Vybraní žáci, případně 
jejich zástupci by se měli dostavit na předání cen!)

Soutěž organizačně zajišťuje Centrum pro zvířata v nouzi při                                                                Soutěž organizačně zajišťuje Centrum pro zvířata v nouzi při                                                                
ZOO Liberec ARCHA s podporou Libereckého kraje, resortu                                                                 
zemědělství a životního prostředí. 


