Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci,
Město Červený Kostelec a redakce Sborníku Rodným krajem

vyhlašují 11. ročník regionální soutěže
DĚTI RODNÉMU KRAJI
v kraji A. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků
pro školní rok 2017-2018
Tentokrát na téma:
„180. výročí pobytu Boženy Němcové v Červeném Kostelci,
ale i v celém našem kraji“
Soutěž se vyhlašuje pro tyto formy dětských prací:
1. Literární útvar (referát, úvaha, vyprávění) o Boženě Němcové
2. Fotografie s komentářem – fotografie konkrétního místa
spojeného s pobytem Boženy Němcové, tématem může být její
socha, připomínka či pomník. Fotografie bude doplněna
doprovodným textem, jehož rozsah bude odpovídat podmínkách
uvedených v sekci Další podmínky.
3. Kresba místa, spojeného s pobytem Boženy Němcové nebo
vycházející z její tvorby (např. povídka Chudí lidé apod.) (tvorba
libovolnou technikou)
4. Kresba pohádkové postavy z pohádek Boženy Němcové (tvorba
libovolnou technikou)
5. Háčkované, paličkované nebo pletené, či jinou formou textilní
výroby vytvořené pohádkové postavy z pohádek Boženy Němcové
6. Trojrozměrný model pohádkových postav od Boženy Němcové
(libovolné modelářské materiály)
7. Nebo vytvořte cokoliv, co má souvislost s Boženou Němcovou
(libovolná kombinace materiálů a technik)

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:
Každá soutěžní práce musí být jasně a čitelně (TISKACÍM
minimálně musí být uvedeno:

PÍSMEM) označena,



název práce (maximálně 1 řádek textu)



jméno, příjmení, adresa soutěžícího



kategorie formy práce (1-7), porotou může byt zařazení změněno



adresa školy, kterou autor zastupuje

Každá škola (zařízení, třída, autor) může poslat libovolný počet prací jednotlivých
kategorií. Materiály zaslané do soutěže se nevrací. Soutěžící souhlasí s případným
zveřejněním prací.
UZÁVĚRKA PRACÍ: Uzávěrka, tj. přihlášení jednotlivých prací včetně jejich doručení
musí být provedeno do 27. února 2018
Forma soutěže: korespondenční
Účast na soutěži: individuální autoři
Určení soutěže: dětem a mládeži z mateřských škol, základních škol, uměleckých
škol a speciálních škol a kroužků
Adresa pro doručení soutěžních prací:
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec
Havlíčkova 654, 54941 Červený Kostelec

Informace pro organizátory soutěže na školách i pro jednotivé
účastníky soutěže:
Vyhlášené kategorie soutěže:
A/ Mateřské školy
B/ 1. stupeň základních škol (ZŠ) (1. - 5. ročník)
C/ 2. stupeň základních škol (ZŠ) (6. - 9. ročník)
D/ Základní umělecké školy a kroužky
E/ Speciální školy

Další podmínky pro zařazení práce do soutěže:
a) pro formu práce (1 – Literární útvar) platí minimální délka textu následujícím
způsobem:
 pro kategorii B a E – 1 stránka (A5, resp. ½ A4 ), psané rukou
 pro kategorii C a D – 1 až 2 stránky (A4), psané rukou nebo strojově
b) pro formu práce (2 – Fotografie s komentáře) platí následující pravidla:
 Minimální rozměr fotografie 15 x 21 cm, u mobilních fotografií 13x18 cm, tisk
fotografií na tiskárně je akceptován – doporučujeme si ošetřit kvalitu tisku a tisk
na fotopapír.
 Doprovodný text (komentář), předložený na formátu papíru A4, se předpokládá
v minimálním rozsahu 3 odstavců textu, minimálně text na 10 řádků.
 Maximální délka textu 2 strany papíru A4. Bude-li komentář delší než jedna
strana A4, další list soutěžní práce musí být opatřen taktéž jednoznačnou
identifikací práce (nutné z organizačních důvodů).
c) pro formu práce (3 – Kresba místa) a (4 – Kresba pohádkové postavy) platí
následující pravidla:
 kresba na tvrdý papír minimálně formátu A4, maximálně A3

DALŠÍ INFORMACE PRO ŠKOLY A UČITELE:
 Uzávěrka, tj. přihlášení jednotlivých prací včetně jejich doručení musí být
provedeno do 27. února 2018
 Do poloviny dubna 2018 budou do jednotlivých škol zaslány informace o
výsledcích soutěže. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže budou pozváni
nejlepší autoři. Upřesněn bude také termín slavnostního vyhlášení výsledků a
zahájení výstavy soutěžních prací (předpoklad duben 2018)
 Organizátoři soutěže věří, že se mezi dětmi najde mnoho výrazných autorů,
kteří svou fantazií a umem obohatí výstavu, na kterou Vás již nyní srdečně
zveme.
 Aktuální informace naleznete také na stránkách spolku:
◦ www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz,
◦ případně také na http://www.cervenokostelecko.cz/detirodnemukraji .
 Přejeme všem zúčastněným mnoho krásných zážitků při hledání vhodných
námětů k tvorbě soutěžních prací - a již nyní se těšíme na hodnocení
přihlášených prací.
 V případě nejasností se můžete obrátit osobně, písemně či přes e-mail na
kontaktní osobu, kterou je Mgr. Dagmar Brázdová – ADRESA: Gen. Kratochvíla
1015, 549 41 Červený Kostelec, e-mail: vdagbras@seznam.cz
Další informace a kontakty:
e-mail: vlastivedny.spolek@cervenokostelecko.cz
web: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz
stránky k soutěži: http://www.cervenokostelecko.cz/detirodnemukraji

Za Vlastivědný spolek
při MKS Červený Kostelec
Ing. Roman Kejzlar
(předseda spolku)

Za porotu soutěže
Děti rodnému kraji
Mgr. Dagmar Brázdová

