VýtVArná soutěž

Namaluj
mi kapku
vody

Namaluj mi
kapku vody

Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
Náplň soutěže

Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtvarně zpracovat
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti se meze nekladou!
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1,
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
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Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz

Vítězové vybraní odbornou komisí převzali své ceny dne 19.3.2014
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Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
Náplň soutěže
Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtvarně zpracovat
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti se meze nekladou!
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1,
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.

ÚčastNíci soutěže
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ZasláNí prací
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského institutu v Praze,
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.

VýstaVa prací
Výtvarné práce budou vystaveny od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).

HodNotící komise
Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Praze a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz
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Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Bližší
Praze informace:
a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
Francouzský institut v Praze „Výtvarná soutěž“
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
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s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ÚčastNíci soutěže

ZasláNí prací
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského in
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 doŠtěpánská
15 let). 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. l
VýstaVa prací

ZasláNí prací

Výtvarné práce
budouvvystaveny
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského
institutu
Praze, od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.

HodNotící komise

VýstaVa prací

Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Praze a společ
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodn
Výtvarné práce budou vystaveny od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdě
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodateč
HodNotící komise
martina.hribova@ifp.cz
Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Bližší
Praze informace:
a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
Francouzský institut v Praze „Výtvarná soutěž“
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz

Francouzský institut v Praze „Výtvarná soutěž“
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
+420 221 401 011
www.ifp.cz

Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
+420 221 401 011
www.ifp.cz

VýtVArná soutěž

Namaluj mi
kapku vody
Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
Náplň soutěže
Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtvarně zpracovat
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti se meze nekladou!
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1,
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.

ÚčastNíci soutěže
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ZasláNí prací
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského institutu v Praze,
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.

VýstaVa prací
Výtvarné práce budou vystaveny od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).

HodNotící komise
Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Praze a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz

1. místo
Jakub MICHALIČKA
Gymnázium Karviná, Karviná-Nové Město

2. kategorie
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místoinstitut v Praze „Výtvarná soutěž“

Štěpánská
35, 111 21 Praha 1
Karolína
MELOUSKÁ
+420 221 401 011
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www.ifp.cz

3. místo

Gabriela ČEJKOVÁ
11. ZŠ, Most

žáci 2. stupně základních škol
a nižšího stupně
víceletých gymnázií
(od 12 do 15 let)

VýtVArná soutěž

Namaluj mi
Namaluj mi kapku vody
kapku vody
VýtVArná soutěž

2. kategorie

Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Náplň soutěže
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).

Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtva
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový v
Náplň soutěže
předá
učiteli –zpracovat
koordinátorovi soutěže,
Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol
výtvarně
— soubor prací
žáků nekladou!
dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 3
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
se meze
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
ÚčastNíci soutěže
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
ve věku od
let z celé
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze,Žáci
Štěpánská
35,6111do2115Praha
1, České republiky.
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ÚčastNíci soutěže

ZasláNí prací
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského in
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 doŠtěpánská
15 let). 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. l
VýstaVa prací

ZasláNí prací

Výtvarné práce
budouvvystaveny
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského
institutu
Praze, od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.

HodNotící komise

VýstaVa prací

Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Praze a společ
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodn
Výtvarné práce budou vystaveny od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdě
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodateč
HodNotící komise
martina.hribova@ifp.cz
Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Bližší
Praze informace:
a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
Francouzský institut v Praze „Výtvarná soutěž“
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz
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Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
+420 221 401 011
www.ifp.cz
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VýtVArná soutěž

Namaluj mi
Namaluj mi kapku vody
kapku vody
VýtVArná soutěž

2. kategorie

Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Náplň soutěže
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).

Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtva
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový v
Náplň soutěže
předá
učiteli –zpracovat
koordinátorovi soutěže,
Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol
výtvarně
— soubor prací
žáků nekladou!
dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 3
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
se meze
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
ÚčastNíci soutěže
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
ve věku od
let z celé
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze,Žáci
Štěpánská
35,6111do2115Praha
1, České republiky.
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ÚčastNíci soutěže

ZasláNí prací
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského in
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 doŠtěpánská
15 let). 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. l
VýstaVa prací

ZasláNí prací

Výtvarné práce
budouvvystaveny
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského
institutu
Praze, od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.

HodNotící komise

VýstaVa prací

Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Praze a společ
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodn
Výtvarné práce budou vystaveny od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdě
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodateč
HodNotící komise
martina.hribova@ifp.cz
Výtvarné práce žáků bude hodnotit komise složená ze zástupců Francouzského institutu v Bližší
Praze informace:
a společnosti
Veolia Voda Čr, a. s. oceněny budou vždy tři nejlepší práce v každé kategorii. Porota bude při svém hodnocení
brát v úvahu jednak originalitu jednotlivých prací a kvalitu výtvarného zpracování, jednak naléhavost sdělení.
Francouzský institut v Praze „Výtvarná soutěž“
předávání ocenění výhercům soutěže proběhna ve středu 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Bližší informace: martina.hribova@ifp.cz
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2. kategorie

Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem
Francouzský institut v Praze a společnost Veolia Voda„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Česká republika, a. s., vyhlašují v rámci Mezinárodního
roku vodní spolupráce výtvarnou soutěž s názvem škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).
„Namaluj mi kapku vody“. Tato soutěž je určená pro
žáky ve věku od 6 do 15 let (1. a 2. stupeň základních
Náplň soutěže
škol a nižší stupeň víceletých gymnázií).

Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol výtva
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový v
Náplň soutěže
předá
učiteli –zpracovat
koordinátorovi soutěže,
Soutěž „Namaluj mi kapku“ vody proběhne od 15. října do 29. listopadu 2013. Žáci mají za úkol
výtvarně
— soubor prací
žáků nekladou!
dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze, Štěpánská 3
vodní kapku na papír formátu A4. Je možné použít nejrůznější techniky ruční malby, představivosti
se meze
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
— výtvarné dílo mohou žáci zpracovat buď doma anebo ve škole,
— na zadní stranu každého výkresu žák uvede své jméno a příjmení, věk, třídu a název školy a hotový výkres
ÚčastNíci soutěže
předá učiteli – koordinátorovi soutěže,
ve věku od
let z celé
— soubor prací žáků dané třídy je nutné zaslat na adresu Francouzského institutu v Praze,Žáci
Štěpánská
35,6111do2115Praha
1, České republiky.
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
s označením „výtvarná soutěž“, a to nejpozději do 29. listopadu 2013.
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 do 15 let).

ÚčastNíci soutěže

ZasláNí prací
Žáci ve věku od 6 do 15 let z celé České republiky.
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského in
1. kategorie: žáci 1. stupně základních škol (od 6 do 11 let).
2. kategorie: žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií (od 12 doŠtěpánská
15 let). 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. l
VýstaVa prací

ZasláNí prací

Výtvarné práce
budouvvystaveny
Soubor výtvarných prací žáků z dané třídy zašle učitel – koordinátor soutěže na adresu Francouzského
institutu
Praze, od 2. do 11. prosince 2013 (místo bude dodatečně upřesněno).
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1 s označením „výtvarná soutěž“. Zásilka musí být doručena nejpozději do 29. listopadu 2013.
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