
Vesmír – dobrodružná   
cesta přesahující hranice 
naší představivosti

Letošní téma

Malovaný svět
literárně-výtvarná soutěž

Gymnázium Komenského v Havířově 
vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž 2023 

inspirovanou významnou učebnicí Orbis pictus 
„učitele národů“Jana Amose Komenského. 

Obrázková učebnice jazyků Orbis pictus je reprezentativním dílem realizujícím 
Komenského pedagogické zásady, a tedy i soutěžní práce propojuje několik prvků:

1. Stejně jako v učebnici Orbis pictus je propojen názorný obraz s textem, je účelem výsledné 
 práce propojení ilustrační kresby či malby s textem na dané téma, výsledná práce tak 
 obsahuje dvě části.

a/ Výtvarná část: Vytvoření kresby nebo malby velikosti A4 nebo A3 dle zadaného tématu.

b/ Literární část: Vytvoření textu souvisejícího s výtvarnou prací dle zadaného tématu, 
 tzn. že text může být psán volným slohovým útvarem, ale musí obsahovat 
 slovní zásobu vztahující se k vytvořené výtvarné ilustraci.

Pozn.:	 Literární	část	může	být	součástí	výtvarné	práce	nebo	může	být	vypracována	zvlášť.		
	 Musí	být	dodány	zároveň	obě	části	soutěžní	práce.

2. Kategorie soutěžících jsou stanoveny takto:
 • I. kategorie – pro žáky 2. stupně základních škol či odpovídajících ročníků 
  víceletých gymnázií
 • II. kategorie – pro žáky středních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • Z každé kategorie lze zaslat pouze 6 soutěžních prací.
 • Každá výtvarná část soutěžní práce musí mít na své rubové straně nalepenou  
  vyplněnou REGISTRAČNÍ KARTU.

3. Účast v soutěži: 
 • Dotazy posílejte na mailovou adresu: soutez.malovanysvet@seznam.cz
 • Poslání výsledných prací – obou částí (lze i osobní doručení) na adresu: 
   Gymnázium, Komenského 2/328, 73601 Havířov-Město, a to do 31. října 2023
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Malovaný svět
literárně-výtvarná soutěž

Gymnázium Komenského v Havířově 
vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž 2023 
inspirovanou významnou učebnicí Orbis pictus 
„učitele národů“Jana Amose Komenského. 

Letošní téma / Vesmír – dobrodružná cesta přesahující hranice naší představivosti

Obrázková učebnice jazyků Orbis pictus, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Orbis_pictus 
nebo https://komensky.knihovny.cz/orbis-pictus.html , je reprezentativním dílem realizujícím 
Komenského pedagogické zásady, a tedy i soutěžní práce propojuje několik prvků:

4. Vyhodnocení soutěže: 
Slavnostní vyhlášení 1. – 3. místa v obou kategoriích na vernisáži doprovodné výstavy
v Hudebním oddělení městské knihovny Havířov v lednu 2024. Pozvánka bude zaslána všem
zúčastněným školám v listopadu 2023.
Garanti soutěže: Mgr. Dobruše Fajkusová, Mgr. Šárka Nogová
Hodnotitelé soutěže: profesionální umělci a pedagogové výtvarných a jazykových oborů 

Těšíme se na všechny Vaše práce dokazující, že nám Jan Amos Komenský ukázal 
tu správnou cestu vzdělávání a tvořivosti, plnou zábavy a potěšení.
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R E G I S T R A Č N Í  K A R T A  •  Literárně-výtvarná soutěž / Malovaný svět 2023 / Vesmír

(označte prosím odpovídající kategorii)

 I. kategorie: pro žáky 2. stupně základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií    

 II. kategorie: pro žáky středních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií     

Jméno autora: 

Název a adresa školy:

Jméno vyučujícího / jména vyučujících:

Kontakt na vyučujícího / vyučující (email):

Prohlášení soutěžícího, dále jen „autora“:
Autor tímto poskytuje organizátorovi soutěže k zaslanému soutěžnímu příspěvku nevýhradní licenci/sublicenci k nekomerčnímu užití díla 
dle par. 12. a násl. Autorského zákona, tj. poskytuje oprávnění k výkonu práva příspěvek šířit prostřednictvím internetových stránek  
www.gkh.cz, výstav aj. a zveřejnit příspěvek včetně jeho částí. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního, časového 
a množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv ke každému příspěvku a je plně 
oprávněn jej poskytnout.

 Datum:                                          Podpis soutěžícího: 


