
 

 

 

 

 

 

MAS Bobrava, MAS Moravský kras a MAS Slavkovské bojiště 

 

vyhlašují literární a výtvarnou soutěž 

 

Moje obec, až mi bude třicet 

 

O tom, na jakém místě budou žít, jak se promění společnost kolem nich a 

co se naopak nezmění ani za celou věčnost, natož do třiceti, nám mohou 

napsat žáci od třetí do deváté třídy základní školy. Děti z mateřských škol 

a mladší žáci nám můžou na stejná témata nakreslit obrázek. Výherce v 

každé kategorii získá odměnu pro celou svou třídu. 

 

 

 



 

Témata soutěže: 

 

Moje obec – jak se změní místo, kde žiješ? Co bychom viděli,            

kdybychom sedli do stroje času a šli na procházku na tvá oblíbená místa             

(a třeba taky na ta, co se ti teď vůbec nelíbí), až ti bude třicet? 

 

Já a moji lidé – říká se, že časy se mění a my se měníme s nimi.                 

Jak se změní lidé kolem tebe a jak spolu budete žít? Tvoje rodina,             

kamarádi a nekamarádi, sousedi a známí - do budoucnosti ti všichni           

zůstanou. Ale možná to s nimi bude vypadat jinak než teď. 

 

Všechno se změnilo … nebo že by ne? - ale změní se            

toho vážně tolik? Když popustíš uzdu fantazii a vymyslíš i ten nejdivočejší            

svět budoucnosti, něco v něm určitě bude stejné jako teď. Zkus si            

stoupnout na místo antropologa budoucnosti a prozkoumej podobnosti a         

rozdíly mezi světem, který je, a světem, který teprve bude. 

 

Soutěžní kategorie: 

 

I. kategorie    - výtvarná – děti z mateřské školy 

II. kategorie   - výtvarná – 1.-2. třída 

 

III. kategorie  - literární – 3.-5. třída 

IV. kategorie   - literární - 6.-7. třída 

V. kategorie    - literární - 8.-9. třída 

 

Kdy soutěž probíhá: 

4. 9. 2017 – 22. 12. 2017 

  



 

Pravidla soutěže: 

1. Soutěže se mohou účastnit děti a žáci z mateřských a základních škol na             

území MAS Bobrava, MAS Moravský kras a MAS Slavkovské bojiště. 

2. Soutěžní práce mohou být zasílány elektronickou formou ve       

formátech:  .jpg (sken textu), .pdf, .doc, .docx na adresu       

koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz, předány osobně v kanceláři MAS      

nebo zaslány poštou na adresu MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166,          

683 52 Křenovice. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání           

mailu či dopisu. 

3. Jeden autor se může do soutěže přihlásit s více pracemi. Přihlašování je            

možné mailem, práci může přihlásit autor, jeho zákonný zástupce nebo          

vyučující. 

4. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím         

stranám, ani zneužity pro komerční účely. 

5. Soutěžní obrázky a texty bude hodnotit komise složená ze zástupců škol a            

Místních akčních skupin. V každé kategorii budou oceněna první tři místa,           

vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách       

www.mas-slavkovskebojiste.cz nebo otištěny ve zpravodajích či publikovány       

jiným způsobem, který pořadatel uzná za vhodný. 

6. Hlavní ceny pro jednotlivé kategorie jsou určeny následovně: 

 

I. kategorie věcné ceny 

II. kategorie věcné ceny 

III. kategorie exkurze pro celou třídu do Domu přírody Moravského krasu 

IV. kategorie program pro celou třídu v ekocentru Kaprálův mlýn 

V. kategorie program pro celou třídu ve vědeckém centru Bioskop při 

Masarykově univerzitě 

 

Druhá a třetí místa v každé kategorii budou oceněna drobnými věcnými           

cenami. 

 

7. Pořadatel si vyhrazuje právo nakládat se soutěžními příspěvky, autor se          

přijetím těchto pravidel vzdává nároku na honorář.  

http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/
mailto:koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz
http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/


 

Přihláška do soutěže 

 

Jméno a příjmení 

 

 

 

Adresa bydliště 

 

 

 

Kontaktní informace (telefon, 

e-mail) 

 

 

 

Adresa školy 

 

 

 

Kontaktní informace školy 

(zejména pokud práci přihlašuje 

do soutěže pedagog) 

 

 

 

Třída 

 

 

 

 

 

Zákonný zástupce (jméno, 

kontaktní informace) 

 

 

 

Prohlašuji, že text přihlášený do soutěže je mým vlastním dílem. 

Souhlasím s pravidly soutěže a v případě, že můj příspěvek bude oceněn, 

uděluji souhlas s jeho zveřejněním ve formě, o které rozhodne pořadatel 

soutěže, bez nároku na honorář. Uděluji pořadateli souhlas s použitím 

mých osobních údajů pro potřeby soutěže a s uvedením mého jména a 

příjmení v případě zveřejnění soutěžního příspěvku. 

 

 

 

Datum: 


