
Bylo nebylo jedno stavení – on to nebyl vlastně žádný dům, ale prostá chýše z vrbových proutků. Žil byl tam statný mládenec, který 

se jednoho dne rozhodl, že půjde do světa vysvobodit princeznu uvězněnou v dračím doupěti… cesta byla strastiplná, musel 

nejdříve překonat skalnaté pohoří a vyprahlou poušť, až konečně došel k místu, kde drak věznil princeznu. Bojoval s ním tři dny a 

tři noci, až nad ním zvítězil. Tak krásnou princeznu vysvobodil. A jak už to v pohádkách bývá, byla velká svatba. A jestli neumřeli, 

tak tam žijí šťastně dodnes…

„JE TO NA DRAKA“

Příběhu školní zahrady KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna chybí už jen drak.

Chýšky i skalisko, poušť i princeznin hrádek je pro hlavní hrdiny připraven.

KMŠ Karolínka vyhlašuje soutěžní přehlídku výtvarných prací

Téma: Putování po světě aneb Jak šel Honza do světa

Doba konání: 28.2. 2014 až 28.3.2014; slavnostní vyhlášení: 15. 6. 2014 na farním dni

Kategorie:
1. 1 – 3 roky
2. 4 – 6 let
3. 6 – 12 let

4. Školní třídy – práce žáků pod vedením učitele (ZŠ 1. i 2. stupeň)

Zpracování:
A. Plošné výtvarné dílo vytvořené volnou technikou, velikost maximálně A3.
B. Plastické výtvarné dílo vytvořené volnou technikou, fotografie do formátu A4.
C. Fotografie.

Podmínky účasti:

Originální práce označené kategorií, názvem díla, jménem a příjmením autora, měsícem a rokem 

jeho narození, místem bydliště, kontaktním telefonem a e-mailovou adresou je možno odevzdávat 

osobně  v KMŠ  Karolínka  nebo  adresovat  zásilku  na KMŠ  Karolínka, „Je  to  na  draka“, 

Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna.

Nejzazší možný termín odevzdání je pátek 28. března 2014, 16 hodin.

Slavnostní výstava všech prací a vyhodnocení proběhne
na Farním dni 15. června 2014.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky
obsahující přímý rozpor s duchem zřizovatele KMŠ Karolínka.
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