Příroda je úžasná. Skrývá celou řadu tajemství a neuvěřitelných věcí.
Žasneme nad tím, jak se dokáže vzpamatovat z požárů, povodní, hurikánů, tornád a
jiných živelných katastrof. Poskytuje nám prostor k zábavě, relaxaci a
naplňuje nás neobyčejným klidem. Každý z nás má v přírodě rád
něco jiného. Někdo zpěv ptáků, zurčení potůčků, malebný
východ slunce, vůní pryskyřice, rosu na trávě, stromy,
zvířata, ticho. Jiný chodí sbírat lesní plody jahody, maliny,
borůvky, houby. Další miluje procházky. Krásu přírody bychom měli
nejenom využívat ve svůj prospěch, ale o přírodu se musíme také starat a

chránit jí před člověkem samotným. Příroda je velkým zdrojem inspirace.
mary sumner

Jak příroda čaruje
regionální kolo mutlimediální soutěže Evropa, ve které chci žít

Příroda očima dětí
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MKKL, nám. Sítná 3106, Kladno, 312258913, mkkl.cz, deti@mkkl.cz

Městská knihovna Kladno vyhlašuje výtvarnou soutěž

JAK PŘÍRODA ČARUJE aneb
Příroda očima dětí
Nakreslete nám, co máte v přírodě nejraději.
Podmínky soutěže:
Do soutěže se přijímají výtvarné práce na téma “příroda”.
Použita může být jakákoli výtvarná technika s výjimkou křídy, pastelu a počítačová grafiky.
Od jednoho autora max. 3 práce, max. formátu A3.
Práce musí být podepsána: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, podpis
zákonného zástupce (rodiče), který souhlasí s vystavením práce svého dítěte v souladu
s autorským zákonem.

Kategorie soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 15 let.
Porota vybere 15 nejlepších prací, které budou oceněny knihou.

Termíny soutěže:
Vyhlášení: 1. září 2022
Odevzdání prací do 31. října 2022 na pobočkách MKKL (Sítná 3106, Rozdělov, Švermov)
Vyhlášení výsledků:23.listopadu 2022
Informace: 312 258 913 E. Hantáková, www.mkkl.cz nebo deti@mkkl.cz

mary sumner

Městská knihovna Kladno vyhlašuje výtvarnou soutěž
JAK PŘÍRODA ČARUJE aneb Příroda očima dětí
Příroda je úžasná. Skrývá celou řadu tajemství a neuvěřitelných věcí. Žasneme nad tím, jak se dokáže
vzpamatovat z požárů, povodní, hurikánů, tornád a jiných živelných katastrof. Poskytuje nám prostor k
zábavě, relaxaci a naplňuje nás neobyčejným klidem. Každý z nás má v přírodě rád něco jiného. Někdo
zpěv ptáků, zurčení potůčků, malebný východ slunce, vůní pryskyřice, rosu na trávě, stromy, zvířata,
ticho. Jiný chodí sbírat lesní plody jahody, maliny, borůvky, houby. Další miluje procházky. Krásu přírody
bychom měli nejenom využívat ve svůj prospěch, ale také se o ni starat a chránit jí před člověkem
samotným. Příroda je velkým zdrojem inspirace.
Téma je jasné. Nakreslete nám, co máte v přírodě nejraději.

Podmínky soutěže:
!
Do soutěže se přijímají výtvarné práce na téma “příroda”.
!
Použita může být jakákoli výtvarná technika s výjimkou křídy, pastelu a počítačová grafiky.
!
Od jednoho autora max. 3 práce, max. formátu A3.
!
Práce musí být podepsána: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, podpis zákonného zástupce
(rodiče), který souhlasí s vystavením práce svého dítěte v souladu s autorským zákonem.
Kategorie soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 15 let.
Porota vybere 15 nejlepších prací, které budou oceněny knihou.
Termíny soutěže:
Vyhlášení: 1. září 2022
Odevzdání prací do 31. října 2022 na pobočkách MKKL (Sítná 3106, Rozdělov, Švermov)
Vyhlášení výsledků: 23.listopadu 2022
Informace: 312 258 913 E. Hantáková, www.mkkl.cz nebo deti@mkkl.cz

Přihláška do výtvarné soutěže JAK PŘÍRODA ČARUJE
Jméno a příjmení ……………………………………………………………………….
Rok narození ………………………………………………………………………….…
Škola ……………………………………………………...........................................
V souladu s autorským zákonem 121/2000 Sb. v platném znění souhlasím
se zveřejněním své soutěžní práce na webu mkkl.cz, sociálních sítích a v prostorách
Městské knihovny Kladno

V ……………………………….. dne………………………………….........………….
Podpis………………………………………………………………………........………
Podpis zákonného zástupce …………………………………………….......………..

