Vyhodnocení 6. ročníku Výtvarné soutěže – Moje
oblíbená knižní postava /1. 10. – 13. 11. 2020/
Soutěž byla kvůli epidemiologické situaci prodloužena do 11. prosince.
Slavnostní vyhodnocení 18. 12. 2020. (8:00 h.)
Již tradičně oceňuje Místní knihovna Kačice na vánočním jarmarku výherce výtvarné
soutěže, kterou každým rokem pořádá. Letos tomu bylo jinak. Výherce jsme ocenili v ZŠ
Kačice u vánočního stromečku, s laskavým svolením paní ředitelky Mgr. J. Jindáčkové.
Ti výherci, kteří nebyli přítomni na vyhodnocení, dostali svou cenu poštou nebo jiným
způsobem předání, dle domluvy.
Celkem se zúčastnilo 28 dětských výtvarných prací.

Soutěžilo se ve třech kategoriích:
I. kategorie (5) 6–7 let
zúčastnilo se 5 obrázků, (1x 5 let, jinak 7 let)

-

II. kategorie 8–9 let
-

zúčastnilo se 14 obrázků, (9x 8 let, 5x 9 let)

III. kategorie 10–11 (12) let
-

zúčastnilo se 9 obrázků, (6x 10 let, 2x 11 let, 1x 12 let)

/Původně propagované kategorie na plakátě, vzhledem k věku a nedostatečné konkurenci
výt. prací, musely být upraveny. /
Z každé kategorie byly vybrány 3 návrhy, které byly oceněny.
Odborného posouzení a celkového výběru výtvarných prací se kvalifikovaně zhostila
paní Petra Tetaurová, ZUŠ Nové Strašecí.
https://www.zusbubu.cz/

Všem oceněným moc gratuluji!
Oceněné návrhy budou vystaveny v Místní knihovně Kačice, hned jakmile to
pandemická situace bude umožňovat a budu moc ráda, když si je přijdete
prohlédnout.
Ještě jednou děkuji Všem zúčastněným a také paním učitelkám, z kačické základní školy,
které soutěž bezvadně propagovaly a zahrnuly ji do svých hodin výtvarné výchovy.

Vyhodnocení 6. ročníku Výtvarné soutěže –
Moje oblíbená knižní postava /1. 10. – 13. 11. 2020/
Soutěž byla kvůli epidemiologické situaci prodloužena do 11. prosince.
Vyhodnocení proběhlo 18.12.2020, za účasti zástupců ZŠ.

I. kategorie (5) 6–7 let: (5 obrázků)
1. Ondřej Došek
2. Viktorie Pořtová
3. Adéla Cirkvová

II. kategorie 8-9 let: (14 obrázků)
1. Marek Soldán
2. Aneta Zahradníková
3. Tadeáš Ševčík

III. kategorie 10–11 (12) let:
(9 obrázků)
1. Tereza Jaskó
2. Nela Váchová
3. Alice Svobodová

