Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje
Vítězové výtvarné soutěže „Hrajeme si s odpady“ převzali ceny
V úterý 4. prosince 2018 proběhlo v Krajské knihovně v Karlových Varech vyhodnocení výtvarné
soutěže žáků základních, uměleckých a mateřských škol, školních družin těchto škol a středních škol
„Hrajeme si s odpady“. V roce 2018 školní zařízení, kolektivy i jednotlivci soutěžili ve čtyřech
kategoriích, které byly tematicky zaměřené. „Bylo přihlášeno a soutěžilo celkem 153 výtvarných prací.
Z takového množství nebylo jednoduché vybrat vítěze jednotlivých kategorií,“ uvedl krajský radní pro
oblast životního prostředí Karel Jakobec. Výtvarná soutěž je součástí společného projektu
Karlovarského kraje a společnosti EKO – KOM, a.s. na podporu třídění odpadu.
Vyhlášené kategorie a vítězové:
Kategorie A (MŠ, děti do 6-ti let) – Domácí zvířátka
1. Místo: MŠ Rotava, Sídliště 674, kolektivní práce dětí 5 let
2. Místo: ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57, třída "Sluníčka"
3. Místo: MŠ Mokřiny 216 , kolektivní práce dětí 3-5 let
Kategorie B (ZŠ 1. – 4. třída) – Zvířata žijící v ZOO
1. Místo: Základní škola Ostrov, Krušnohorská 304, kolektivní práce žáků p. uč. Arnoldové
2. Místo: ZŠ Vintířov 65, kolektivní práce žáků 9-10 let
3. Místo: ZŠ Májová 997, Ostrov, kolektivní práce žáků 4. C
Kategorie C (ZŠ 5. – 9. třída) – Lesní zvěř
1. Místo: Základní škola Ostrov, Krušnohorská 304, kolektivní práce žáků VII. třídy
2. Místo: 4. ZŠ Cheb, Hradební 14, Barbora Vítková
3. Místo: ZŠ Sokolov, Rokycanova 258, Tomáš Mahdalík
Kategorie D (SŠ, ZUŠ) – Chránění živočichové
1. Místo: ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, Dominika Juhaszová
2. Místo: ZŠ a ZUŠ Žlutice, kolektivní práce žáků 12 let
3. Místo: ZUŠ Nejdek, Dvořákova 367, Lada Ilečková

„Všichni ocenění dostali dárky, které si mohli v rámci soutěže „Hrajeme si s odpady“ přát
a dle možností jsme se jim tato jejich přání a sny pokusili splnit. Doufám, že budou mít z dárků
radost,“ doplnil radní. Děti dostaly například interaktivní hračky, lego stavebnice, elektroniku, výtvarné
potřeby, poukázky do knihkupectví a na oblečení atd.
Další ročník výtvarné soutěže, včetně podmínek, bude vyhlášen v první polovině roku 2019, informace
zájemci najdou na webových stránkách Karlovarského kraje.

