
Základní škola, Palackého ulice 1351 
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Česká republika 

www: www2.webpark.cz/2zsmtrebova telefon: 461318091 
e-mail: 2zsmtrebova@seznam.cz mobil: 763629812 

vyhlašuje ve spolupráci s firmami 

   
pod záštitou 

členky rady Pardubického kraje zodpovědné za školství paní Marie Málkové  
a vedoucího odboru školství pana Mgr.Karla Pešky 

 

1.ročník celostátní výtvarné soutěže 

POD MODROU OBLOHOU 
(propojení výtvarné výchovy a práce s počítačem) 

 
Téma letošní soutěže:  „KRAJINA MÝCH SNŮ“ 

 

 
 
Technika: výtvarné práce zpracované pouze v základním programu Malování- 

operačního systému Windows (dostupné všem školám) 

Formát: velikost vytištěných výtvarných prací – A4 

Kategorie: I. 6.-7.třída + odpovídající ročníky gymnázia 
II. 8.-9.třída + odpovídající ročníky gymnázia 
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OCENĚNÍ VÍTĚZŮ 

Žáci, i školy z nichž pocházejí, kteří budou vybráni porotou z každé 
kategorie, budou odměněni.  

Školy: 
Kategorie I. - MS Office System (pro školy tří nejlepších žáků) 
Kategorie II. - MS Office System (pro školy tří nejlepších žáků) 

Žáci: 
Kategorie I. 

1. místo - Zoner Foto Studio 7 Profesional, inteligentní hra, klávesnice MS, myš MS 
2. místo - tablet A4, inteligentní hra, klávesnice 
3. místo - tablet A5, inteligentní hra, myš MS 
4. místo - výukový program, klávesnice MS, myš MS 
5. místo - výukový program, klávesnice MS 
6. místo - výukový program, myš MS 
7. místo - výukový program 
8. místo - inteligentní hra  

Kategorie II. 
1. místo - Zoner Foto Studio 7 Profesional, inteligentní hra, klávesnice MS, myš MS 
2. místo - tablet A4, inteligentní hra, klávesnice MS,  
3. místo - tablet A5, inteligentní hra, myš MS 
4. místo - výukový program, klávesnice MS, myš MS 
5. místo - výukový program, klávesnice MS 
6. místo - výukový program, myš MS 
7. místo - výukový program 
8. místo - inteligentní hra 

 

Ceny budou doplněny drobnými reklamními předměty OR-CZ spol. s r.o. (propisovací tužky, bloky 
apod.). Samozřejmostí jsou diplomy, či ocenění, pro všech šestnáct vítězů. 

 
Nejúspěšnější autory pozveme dopisem na slavnostní vernisáž výstavy 

spojenou s  udílením cen, která se uskuteční v reprezentativních prostorách  
radnice v Moravské Třebové - s finanční podporou OR-CZ. Vítězné práce 
budou vystaveny v květnu 2006 na zámku v Moravské Třebové, v případě 
zájmu i v jiných místech. Vítězové se svým pedagogickým doprovodem se 
mohou těšit na společnou návštěvu pražského sídla firmy MICROSOFT. 

Bližší informace o výstavě a vyhodnocení budou na internetových stránkách pořádající školy. 

PŘEJEME VÁM HODNĚ ÚSPĚCHŮ A TĚŠÍME SE NA VAŠE PRÁCE! 

 Mgr.Josef Orálek PaedDr. Hana Horská 
 ředitel školy organizátorka soutěže 
 


