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Výtvarná soutěž pro Olomoucké školy a školky  

 

Kampaň „Jakpak dopad odpad“ je financovaná Magistrátem města Olomouce. 

Vážení příznivci Sluňákova, učitelé, děti, studenti vyhlašujeme výtvarnou soutěž 
 

Popeláři v kalendáři 
 

téma 
Nejzajímavější obrázky z letošní výtvarné soutěže budou uveřejněny v odpadovém 
kalendáři, který připravuje Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce a 
Technické služby města Olomouce, a.s. 
Pro kalendář vytvořte kolekci 24 obrázků ve formátu A4 na šířku, na kterých 
bude zpracováno některé z témat, která se týkají nakládání s odpady: svoz odpadů, 
třídění, kompostování, recyklace…. Vyberte pro vaši třídu jednu výraznou výtvarnou 
techniku, kterou při zpracovávání svých námětů použijete.  

forma 
individuální výtvarné dílo – pouze formát A4 na šířku 

možné výtvarné techniky 
malba, grafika, kombinované techniky, plošná koláž (prosím, nepoužívejte tužku, 
pastelky a málo výrazné výtvarné techniky – nejsou vhodné pro skenování). 

věkové kategorie 
mateřská škola, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, střední školy 

ceny 
za oceněné kolekce výtvarných děl získá škola 1000 Kč (tři ocenění v každé 
kategorii) 

termíny 
Výtvarné práce zašlete nebo přineste na Sluňákov do 29. února 2016. Slavnostní 
vyhlášení výsledků a předání cen proběhne dne 1. 5. 2016 kolem poledne na Horním 
náměstí v Olomouci v rámci programu Ekojarmarku. V případě dotazů se neváhejte 
obrátit na Moniku Chmelíkovou, monika.chmelikova@slunakov.cz; 585 154 882. 
 
Tabulku uvedenou na druhé straně letáku okopírujte, vyplňte a nalepte na zadní 
stranu jednoho z obrázků. Všechny obrázky kolekce na zadní straně očíslujte a čísla 
uveďte ke jménům dětí v tabulce. Chtěli bychom autory obrázků jmenovitě v kalendáři 
uvést a také nám to usnadní komunikaci při oslovování vybraných škol pro účast na 
předávání cen.  
Moc děkujeme. 
 
Otočte na druhou stranu. ☺ 
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Název kolekce  
 
 

Název organizace  
 

Kontaktní osoba  

Ročník  
 

E-mail   

  Telefon/mobil  
 

K číslu obrázku uveďte 
jméno dítěte hůlkovým 
písmem 

K číslu obrázku 
uveďte jméno dítěte 
hůlkovým písmem 

K číslu obrázku uveďte 
jméno dítěte hůlkovým 
písmem 

K číslu obrázku uveďte 
jméno dítěte hůlkovým 
písmem 

1 
 

7 13 19 

2 
 

8 14 20 

3 
 

9 15 21 

4 
 

10 16 22 

5 
 

11 17 23 

6 
 

12 18 24 

 
* tabulku najdete také na webových stránkách Sluňákova http://www.slunakov.cz/index.php?1-1015x025  


