
Duben 2011 

                         
                                                                            Eva Truc Nguyen 7. B, „Zvířata“ 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: „DEN ZEMĚ“ 

Téma: „ Zvířata kolem nás“ 

Během měsíce března 2011 jsme se v hodinách výtvarné výchovy zaměřili na téma o zvířatech. 

Chtěli jsme se tak zúčastnit dubnové okresní výtvarné soutěže „Den Země“. Žáci se snažili zachytit 

zvířátka v různých situacích, v detailech, jednotlivě či ve skupinkách, různými technikami na libovolně 

velké formáty. Při tom využívali svých nejlepších schopností, dovedností, znalostí a fantazie. Školního 

kola se zúčastnily třídy 6. A, B, 7. A, B, třída 9. C a jednotlivci z 8. A, B a ze 3. SP (fotogalerie).  

Práce se žákům velmi povedly a samotní pak hlasováním rozhodli o vítězném školním obrázku. 



Březen – školní kolo vv soutěže 

„Den Země“ 
 

Nejlépe hodnocené práce. 

6.roč. – veverka, tygr – kresba, koala, jelen 

7.roč. – tučňáci, papoušek, zvířata v tropech, modrá ryba  

8. roč. - kapr, papoušek šedý 

9. roč. – kočky, vlčák, tygr bílý 

 

 Eliška Krejčí, 6. B „Veverka“   Dominik Sýkora, 7. B „Tučňáci“ 

    

 

 



Barbora Otradovská, Manuela Schistková ,  8. A    „Kapr“       

 

 

                                  

                                        Nikola Dlugošová, 9. C „Kočky“  



Na mne pak zůstalo to nejtěžší rozhodování. Vybrat ty „nej, nej“ obrázky z těch „NEJ“ a předat je v 

DDM v Sokolově do okresního kola. Výběr prací byl nakonec zdařilý.  V  okresní soutěži  jsme 

reprezentovali  naši  školu  ve  4. a  5. věkové kategorii.  

Do soutěže bylo přihlášeno 26 škol s 317 pracemi. Celkově bylo ohodnoceno 15 prací v 5 

kategoriích.  Naše škola jako jediná základní v okrese uspěla mezi školami 

uměleckými (viz výsledková listina ddm sokolov). 

 

Dne 18. 4. 2011 se konalo v DDM Sokolov slavnostní vyhlášení vítězů a 

předání upomínkových cen.  

Úspěšní žáci: Philip Šefl, 6. B  „Jaguáří číča“  2. místo -4. kategorie 

Tereza Turnerová, 6. B  „Sloní rodinka“  3. místo - 4. kategorie 

Matyáš Kostrhún, 7. B  „Sup“   2. místo – 5. kategorie 

Viktor Beck, 9. C  „Aligátor“  3. místo – 5. kategorie 

Ostatním žákům patří též velká pochvala za aktivní přístup, soutěživost a snahu. Jejich práce budou 

zdobit naši školu. Těší mě, že žáci mají radost z podařené práce a z pocitu dosaženého úspěchu.  

Drahomíra Špicnerová 

 



Matyáš Kostrhún, 7. B  „SUP“ 2. místo 5. kategorie 

 

 



Philip Šefl, 6. B „Jaguáří číča“                             2. místo   4. kategorie 

 

 



Tereza Turnerová, 6. B    „Sloní rodinka“              3. místo  4. kategorie 

 



Viktor Beck, 9.C „Aligátor“                               3.místo  5.kategorie 

 



 

Zleva: Čtveřice úspěšných malířů - Matyáš, Terezka, Viky a Filda. 



Předávání cen v  5. věkové kategorii. Zleva 3. Viktor Beck a vpravo 2. Matyáš Kostrhún. 

 

 

 

Pfilip Šefl přebírá cenu za krásné druhé místo ve 4. věkové kategorii. 


