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Výtvarná soutěž pro  žáky I. a II. stupně základní školy 
„Co dělám pro své zdraví“ 

 
Organizátoři  soutěže: 
Organizátorem soutěže jsou  žáci  školy v rámci projektu „Komunitní škola – symbol živé 
obce“, konkrétně fiktivní firma  žáků 7.8. a 9. ročníku s názvem „ Reklamní agentura 
Husinec“. Soutěž  je podporou  Světového dne zdraví, který je každoročně připomínán dne 7. 
dubna v souvislosti se založením Světové zdravotnické organizace  WHO v roce 1948 
Organizace školní soutěže: 
Žáci školy 1. – 9. ročníku se mohou zúčastnit soutěže  namalováním obrázku libovolnou 
technikou , velikost A4,  na jehož zadní  stranu  napíší náze obrázku, jméno, příjmení a věk. 
Výtvarné práce budou  hodnoceny  ve dvou kategoriích , a to žáci I.stupně ZŠ (1. – 5. ročník ) 
a II. stupně ZŠ ( 6. – 9. ročník ). 

Datum vyhlášení soutěže:  1.březen 2010 
Datum ukončení soutěže: 30.duben 2010 

Ceny za vítězné obrázky ( tři v každé kategorii) předají organizátoři soutěže v rámci předání 
vysvědčení za školní rok 2009/2010.  
Vybraná kolekce  bude  využita pro výstavní účely v rámci školy a propagační materiály 

se zaměřením  na  zdraví a zdravý život. 
 

Výsledková listina: 
 
I.kategorie ( 1. – 5. ročník ) 
Pořadí: Jméno: Třída: Název práce: 
1.místo Lukáš Hejhal 2.ročník „Moje zimní sportování“ 
1.místo Kateřina Kolafová 5.ročník „Ovocný portrét“ 
2.místo Ondřej Malec 2.ročník „Rád hraji hokej“ 
3.místo Adéla Podlešáková 4.ročník „Sportuji s Terezkou“ 
3.místo Veronika Böhmová 3.ročník „Kompoty jsou zdravé“ 
II.kategorie ( 6. – 9. ročník ) 
1.místo Michaela Kováčová 7.ročník „Cyklovýlet po Šumavě“ 
1.místo Zbyněk Zušťák 9.ročník „Zdravá turistika“ 
2.místo Leontina Hettnerová 7.ročník „Sportování s koněm“ 
2.místo Zdeněk Geier 9.ročník „Na rybách“ 
3.místo Anna Hejnová 8.ročník „Zdravá italská kuchyně“ 
3.místo Jan Schindler 7.ročník „Vodácké dobrodružství“ 
3.místo Monika Toušková 9.ročník „Zátiší se zdravím“ 
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