
Vyhodnocení 7. ročníku Výtvarné soutěže – Dělám, co 

mě baví /18. 10. – 15. 11. 2021/ 

Soutěže se letos zúčastnila i MŠ Kačice, děti 5 až 6 let (14 obrázků). 

Slavnostní vyhodnocení 27. 11. 2020. (15:45 h.) 

Již tradičně oceňuje Místní knihovna Kačice na vánočním trhu výherce výtvarné soutěže, 

kterou každým rokem pořádá. Letos je tomu jinak. Výherci si mohou své ceny 

vyzvednout v úterý 30. 11. nebo ve čtvrtek 2. 12. od 15 hodin. 

ZŠ Kačice (31 obrázků) 

Samostatné práce – 1 kus 

Ti výherci, kteří nebudou přítomni na předání cen, dostanou svou cenu poštou nebo 

jiným způsobem předání, dle domluvy. 

Celkem se zúčastnilo 46 dětských výtvarných prací. 

 

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 

I. kategorie 5–7 let          

    -     zúčastnilo se 25 obrázků, (10x 5 let, 13x 6let, 2x 7 let) 

II. kategorie 8–9 let  

- zúčastnilo se 13 obrázků, (6x 8 let, 7x 9 let) 

III. kategorie 10–11 let 

- zúčastnilo se 8 obrázků, (5x 10 let, 3x 11 let) 

 

/Původně propagované kategorie na plakátě, vzhledem k věku a nedostatečné konkurenci 

výt. prací, musely být upraveny. / 

Z každé kategorie byla vybrána 3 díla, která byla oceněna. 

Odborného posouzení a celkového výběru výtvarných prací se opět kvalifikovaně 

zhostila paní Petra Tetaurová, ZUŠ Nové Strašecí. 

https://www.zusbubu.cz/   

 
Všem výhercům moc gratuluji! 

Oceněné výtvarné práce budou vystaveny v Místní knihovně Kačice, a budu moc 

ráda, když si je přijdete prohlédnout.  

https://www.zusbubu.cz/


Ještě jednou děkuji Všem zúčastněným a také všem učitelkám, z kačické základní a 

mateřské školy, které soutěž vždy bezvadně propagují a zahrnují ji, do svých hodin 

výtvarné výchovy. 

Vyhodnocení 7. ročníku Výtvarné soutěže –  

Dělám, co mě baví /18. 10. – 15. 11. 2021/ 

Vyhodnocení proběhlo 27.11.2021. Ceny budou předány v úterý 30. 11. nebo 

ve čtvrtek 2. 12. od 15 hodin. 

 

I. kategorie 5–7 let: (25 obrázků)          

1. Danek Rozhon „Rád si hraji venku…“ 

2. Josef Chiškár „Mám rád fotbal…“ 

3. Ondřej Rác „Výlety s rodinou…“ 

 

II. kategorie 8-9 let: (13 obrázků) 

1. Metod Fikes „Sportování…“ 

2. Ema Baštová „Pink pong…“ 

3. Valérie Viktorová „Hraní s kočkami…“ 

 

III. kategorie 10–11 let:  

(8 obrázků) 

   1. Jan Roháč „Rád si čtu…“ 

   2. Lukáš Staňek „Mazlíček Ája…“ 

   3. Marek Soldán „Soutěžení 

s letadly…“ 

 


