
 

Klub ekologické výchovy 

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
vyhlašuje 

XVIII. ROČNÍK VÝTVARNÉ 

A 

XIII. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 

V roce 2015 je tématem výtvarné a literární soutěže  

„Zahradní architektura v průběhu staletí“ 
Téma propojuje prvky přírodovědné, historické i technické. V této souvislost spolu s uplatněním 

regionálních prvků ve výuce, vytváření vztahu k místu u žáků základních a středních škol bude letošní 

ročník výtvarné a literární soutěže zaměřen na zviditelnění kulturního dědictví regionů České republiky 

v kontextu naplňování programu UNESCO „Kulturní dědictví (World Heritage).    
Námětů, jak lze práce zaměřit je celá řada. Pro inspiraci několik konkrétních:  

 zachycení zahrad, parků, historických objektů ve městech, obcích, dokumentování   

zajímavých lokalit v regionu a mikroregionu, 

 výtvarné ztvárnění detailů zahradní architektury (záhonů, stromů, soch a dalších doplňku 

zahrad a parků), 

 návrhy zahrad a parků v sídlištní zástavbě, u rodinných domků apod. 

  
Literární a výtvarná soutěž je určena pro všechny žáky základních a středních škol, kolektivních členů 

Klubu ekologické výchovy. Posláním soutěže je podporovat, rozvíjet a prezentovat literární a výtvarnou, 

a to v různých jejích formách. 

Literární i výtvarné práce budou zařazeny podle věku soutěžící do kategorií: 

1. kategorie – I. stupeň ZŠ (6 – 11 let) 

2. kategorie-  II. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (12 – 14 let) 

3. kategorie – SOŠ, SOU, gymnázia (15 – 18 let) 

 



LITERÁRNÍ PRÁCE: 

Literární útvary: poezie, próza, úvaha, vyprávění, popis, fejeton či esej na téma „ Neživá příroda 

v našem kraji“ 

Rozsah práce: 2-4 normostrany 

Každá práce musí být označena (na poslední zadní straně) identifikačním štítkem. 

VÝTVARNÉ PRÁCE: 

Volná výtvarná technika: kresba, grafika, malba, kombinovaná technika, fotografie. 

Požadavky na zpracování výtvarných prací: Zaslané práce by neměly být přehýbané. Nejsou vhodné 

trojrozměrné, prostorové, zarámované nebo zasklené práce. Na zadní straně každého díla musí být 

identifikační štítek. Formát maximálně do velikosti A0. V případě pastelových barev je třeba pastel 

zafixovat. Díla neposílejte v elektronické podobě na CD nosičích.  

FOTO PRÁCE: 

Do soutěže je možné přihlásit i klasické fotografie a digitální fotografie, barevné i černobílé snímky. 

Digitální fotografie by měly být vyhotoveny jako klasická fotografie na fotocitlivém materiálu nebo 

vytištěné na inkoustové tiskárně na fotografickém papíře pro inkoustové tiskárny. Maximální počet 

fotografií na jednoho soutěžícího je 5 ks. Minimální rozměr 13 x 18 cm, maximální rozměr je 30 x 40 cm. 

Fotografie posílejte bez paspart a rámečků. Na zadní stranu každé fotografie připněte identifikační 

štítek. Fotografie neposílejte v elektronické verzi, ani negativy. 

Zaslané práce musí splňovat požadované technické podmínky (formát, kvalita). Zasláním práce 

autor souhlasí i s jejím dalším nekomerčním využitím např. vernisáže, putovní výstavy v rámci aktivit 

KEV.  

Vyhodnocení soutěže se uskuteční u příležitosti Dne životního prostředí 5. června 2015 (pátek) 

na Ministerstvu zahraničí v Černínském paláci, kam budou autoři a pedagogové vyhodnocených 

prací pozváni. 

Kontaktní adresa: 

Klub ekologické výchovy 
P.O. Box 105 
Pertoldova 3373 
143 00 Praha 4 – Modřany 
e-mail: natur.svec@seznam.cz 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: březen 2015  

TERMÍN ODESLÁNÍ PRACÍ: do 15. 5. 2015 

mailto:natur.svec@seznam.cz


HODNOCENÍ PRACÍ ODBORNOU KOMISÍ: do 19. 5. 2015 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (NA WEB STRÁNCE KEVU):  18. 5.  – 22.5. 2015 

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘEDÁVÁNÍ CEN: 5. 6. 2015 

Identifikační štítek: viz dále 

Jméno autora  

Věk autora  

Název a adresa školy 
(třeba uvést přesný a úplný 
název školy) 

 

ročník/ třída  

Jméno vedoucího práce  

Kontakt (e-mail, telefon)  

 

‼POZNÁMKA‼:  

K vyhlášenému tématu byly poskytnuty informace a podklady pro práci žáků při setkáních 

koordinátorů EV, která se letos uskuteční v  8 krajích ČR. Aktuální informace budou zveřejňovány 

průběžně na webových stránkách KEVu.  

 

Těšíme se na zajímavé práce  za škol, kolektivních členů KEV. 

 

 


