
 

Klub ekologické výchovy 

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 
vyhlašuje 

XVII. ROČNÍK VÝTVARNÉ 

A 

XII. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 

na téma: 

„Neživá příroda v našem kraji“ 
 

    Rok 2014 vyhlásilo Valné shromáždění OSN za Mezinárodní rok krystalografie (The 

International Year of Crystallography), který je v užším pojetí zaměřen na vědní obor zabývající se 

především studiem struktury krystalů a poruchami jejich ideální struktury. V širším pojetí se jedná 

o využití krystalů v různých  oborech více či méně příbuzných, V neposlední řadě jde o zaměření na 

celý komplex neživé přírody.   

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 

přírodního dědictví regionů České republiky v kontextu naplňování programu UNESCO „Kulturní a 

přírodní dědictví.  

Námětů, jak lze práce zaměřit je celá řada. Pro inspiraci několik konkrétních námětů:  



 hospodaření s přírodními zdroji v regionu (těžba surovin a její dopady na ŽP – vhodné pro 

výtvarnou soutěž a zejména pak soutěž fotografickou)   

 krása krystalů spojená s estetickým vnímáním (výtvarné ztvárnění tvaru krystalů, jejich 

barevné efekty, využití při výrobě šperků apod.). 

 přírodní památky (skalní výchozy, skalní města, jámové lomy) a jejich umělecká ztvárnění, 

zajímavé lokality v regionu a mikroregionu 

  
 Český komitét Mezinárodního geovědního programu (IGCP) chystá rovněž řadu akcí a jeho program je 

společným programem UNESCO a Mezinárodní rady pro vědu (ICSU). Již dlouhou řadu let poskytuje 

finanční podporu mezinárodním IGCP projektům. Program byl zahájen v roce 1972 s cílem usnadnit 

geologickou přeshraniční spolupráci a mezikulturní spolupráci. Více podrobnějších informací zájemci 

mohou nalézt přímo na webových stránkách www2.gli.cas.cz. Také zde je možné nalézt inspiraci pro 

letošní ročník literární a výtvarné soutěže.  

V rámci aktivit škol k Mezinárodnímu krystalografie upozorňujeme na stránku (http://www.iycr2014.org/ ) 

věnovanou Mezinárodnímu roku krystalografie, kde najdete bližší informace k plánovaným národním i 

mezinárodním aktivitám, logo a odkazy na množství dokumentů souvisejících s problematikou 

udržitelné energie. 

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 tvorbu v kontextu nepostradatelné součásti našeho života – neživé přírody, 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 

http://www.iycr2014.org/


identifikační štítek. Formát maximálně do velikosti A0. V případě 

pastelových barev je třeba pastel zafixovat. Díla neposílejte v 

elektronické podobě na CD nosičích.  

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 2014 (čtvrtek) 

na Ministerstvu zahraničí, 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: 11. 2. 2014 na valné hromadě KEV  

TERMÍN ODESLÁNÍ PRACÍ: do 14. 5. 2014 

HODNOCENÍ PRACÍ ODBORNOU KOMISÍ: do 19. 5. 2014 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (NA WEB STRÁNCE KEVU):  21. 5. 2014 

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘEDÁVÁNÍ CEN: 5. 6. 2014 

Identifikační štítek: viz dále 

Jméno autora  

Věk autora  

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

 

mailto:natur.svec@seznam.cz


ročník/ třída  

Jméno vedoucího práce  

Kontakt (e-mail, telefon)  

 

‼POZNÁMKA‼:  

K Mezinárodnímu krystalografie a ke geovědám  se uskutečnily od února do března 2014 

semináře v sedmi krajích ČR (Moravskoslezském, Středočeském, Ústeckém, Olomouckém, 

Jihočeském, Karlovarském a v Praze). Na podzim to bude ještě kraj Pardubický a Plzeňský). Pozvánky 

jsou průběžně rozesílány a vyvěšovány členům KEVu  vyvěšovány na webové stránky KEV.   

 

 


