
Copak se dělo ve výtvarce v 1. pololetí? 

Ani jsme se nenadáli a první pololetí už je za námi. Ideální čas se poohlédnout 

za tvořením ve výtvarné učebně a akcemi s ním souvisejícími. A vezmeme to hezky 

od začátku! 

 

Hned v září jsme se vydali se žáky do Olomouce. Proč? Byli jsme pozváni na vernisáž 

výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Europe Direct již v minulém školním roce (vernisáž se koná 

vždy až následující školní rok). Z našich obrázků vybrala porota hned dva výtvory, můžeme 

pogratulovat Marti Konečné a Jardovi Štěpánovi (Jarda už se tvorbě věnuje na střední 

umělecké škole.). Soutěž se zaměřovala na 15. výročí vstupu 

České republiky do Evropské Unie, takže nutno podotknout, 

že výtvarně pojmout zadané téma nebylo vůbec jednoduché. 

Kromě vernisáže a předání cen nás všechny čekal dárek 

v podobě vstupu do olomoucké ZOO. Naštěstí nám počasí 

přálo, a tak jsme si procházku ZOO mohli užít . Soutěže se 

jistě budeme věnovat i tento rok, vyhlásí-li ji centrum opět. 

Míváme úspěch každoročně, přestože konkurence je veliká. 

Kategorie II. stupeň: 
1. Matyáš S., 13 let - ZŠ Olomouc, Heyrovského 33 
2. Martina K., 13 let - ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 
3. Jaroslav Š., 15 let - ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 
 



Nesmírnou pochvalu si zaslouží Marťa Konečná i za další úspěch. V rámci 

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „Krásná jako kvítka“ totiž její obrázek měl 

takový úspěch, že si vysloužil čestné místo na výstavě. (Vystaveno bývá jen několik obrázků, 

protože jich dojde do soutěže veliké množství.) Stejného výsledku dosáhl i, již zmiňovaný, 

Jarda Štěpán a vystaveno měla také Adéla Přikrylová, oba naši absolventi. Opět se jednalo 

o soutěž táhnoucí se od minulého školného roku. Vernisáž probíhala v Havířově ve stejný 

den jako ta z Europe Directu, takže jsme se jí nezúčastnili. Nicméně uspět mezi několika tisíci 

obrázky (celkově 2394 obrázků) z celého světa je něco, co si zaslouží velký potlesk . Soutěž 

má přísná pravidla. Organizátoři přijímají obrázky vytvořené pouze některými technikami. 

Naše škola tak třemi vystavenými obrázky zaznamenala parádní výsledek. 

 

 
Některé soutěžní práce zaslané do soutěže Voda na zahradě. Vítězné obrázky jsou první zleva. 

 
U soutěží ještě chvíli zůstaneme. V tomto školním roce jsme se zatím zúčastnili dvou. 

V soutěži Voda na zahradě, kterou pořádal ORNIS v Přerově ve spolupráci s ČZS, se můžeme 

pochlubit dvěma cenami. Karolína i Adéla se na téma podívaly originálně, a i díky tomu se 

mohly těšit na ocenění. Kájin obrázek se žábami poputuje do celostátního kola, kde má ještě 

šanci zabojovat na vyšší úrovni. Všechny práce zaslané do tohoto regionálního kola si můžete 

prohlédnout v otvírací době ORNISu ve výstavní síni budovy ORNISu. A že to stojí za to! 

Kategorie 2. st. základní školy - kresba, malba  

1. Karolína Skřivánková, ZŠ Velká Dlážka, Přerov  

2. Monika Rohanová, ZŠ Dřevohostice  

3. Adéla Navrátilová, ZŠ Velká Dlážka, Přerov  



V současné době čekáme 

na vyjádření poroty v rámci soutěže 

Příroda kolem nás, kde máme jistě 

několik želízek v ohni. O případném 

úspěchu budeme informovat. 

Pro představu přikládáme fotografii.  

Přesuňme se na chvíli na pole 

školy, za zmínku totiž stojí již tradiční 

výzdoba vestibulu školy před Vánoci, 

která byla tentokrát na téma 

Nejkrásnější zimní městečko. Vystavená 

městečka byla předmětem hlasování a 

nakonec se největší oblibě těšilo 

městečko žáků 7. A, kteří pak byli po 

zásluze odměněni chutným 

občerstvením.  

 
Třída 7. A se svou zaslouženou odměnou a diplomem 

 
Naše městečka 

 

Co nás čeká teď? Nejen že se máme v plánu zúčastnit dalších soutěžních projektů, 

ale také spolupracujeme s městem Přerov na tvorbě kalendáře na další rok. Úkol je to 

pravda nelehký. Některé třidy se ho již stihly i zaleknout, ale snad ostatním odvážlivcům 

bude štěstí přát a práce nás bude i těšit. Celkem z deseti přesně zadaných témat jsme se 

stihli výtvarně ponořit zatím asi do poloviny. Na konci školního roku nás opět čeká přehlídka 

prací žáků napříč druhým stupeň, a to tentokrát na téma Hvězda v záři reflektorů. Téma 

bohaté na různorodost uchopení je žádoucí, a máte se na co těšit. Tedy tvorbě zdar! 

A ještě upozornění na závěr… někteří 

zaznamenali, že naše škola zakoupila keramickou pec. 

Ostatně tu už jsme mohli vyzkoušet se seniory, kteří 

k nám do školy docházeli (a někteří z daleka dojížděli) 

na keramické kurzy. V této souvislosti bych ráda 



poděkovala děvčatům Aničce Venclové, Marti Konečné a Marti Odložilové za pomoc v rámci 

keramického kurzu. Můžete nahlédnout do našeho kurzu díky přiložené fotografii. Keramika 

bude zařazena i do klasické výuky a kroužků, ať máme hodiny ještě pestřejší . 

Pestrobarevné dny přeje za všechny tvůrce p. uč. Hostašová 


