Požárníochrana očima dětí

201-6

Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařtzení školská -mateřské školyo zák|adní školyo pomocné školy'
zvláštníškoly' gymnasia, střední školyo učilištěi mimoškolská _ Domy dětí a m|ád,eže, SDH apd.

čÁsr LITERÁRNÍ
L l. kategorie _ Žácj 3. _ S.ročníkůZŠ
:

L 2.kategorie _ Žáci 6. _ 7.ročníkuZŠa I. _ Il.ročníkugymnasií
L 3.I.kategorie _ Žác,i 8. - 9.ročníkuZŠa III. - IV.roěníku gymnasií
L 4.kategorie _ studenti v. _ VIII. ročníkugymnasií,SŠ,učilišť

ČÁsr GRAFICI(Á:
- 1 mladšíděti ( do 5.let - v roce 2016 dovrší5.let )- mateřské školy
-2 staršíděti ( od 5.let do ukončeni docházky v MŠ- V roce 20l6 dovrší 6. a více let)

M
M

_

mateřské školy

ZŠ1. katesorie _ žáci I. _ 2.ročníkůZŠ
ŽŠz. uateěorie _ žáci 3. - 5.ročníkuZŠ
ZS 3 .katesorie _ žáci 6, - 7.roěníku ZS aI. - Il.ročníkusvmnasií
ZŠ4 ,kategorie _ Žáci8'.9. ročníkuZŠ3. - 4. ročníkuosmiletých gymnasií

I. _2. roěníku šestileých gymnéaii, (tercie' kvarta), studenti 5. - 8. ročníkuosmiletych gymnázii
3. - 6. ročníkušestiletých gymnáuii 1. - 4. ročníkučtyřle!ých gymnéuií, (kvinta - oktáva) SŠa oU
ZUŠžáciZUŠ6 _ 15 let
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í
poÍ.

ČÁsr zenacoÝÁhÁ s PoMocÍ nr:
kategolie

DT1

I

počítačová
prezentace
ve fornrátu
}IS ppt

rub.

rc

rozsah
uťceno pro
(obsalrové
JeclnoÍtlétérrra
zaruéí.errí)pro rok 20 l6

PROSTŘEDKY PRo HASEtsNÍ ZA9A]H

:

Prezentace:

N'Iirr. 1O urax. 20

srrílrrkťi

Žáci a strtcletrti l''e rrěkrr 1?

-

18 let.

DT2

II.

počítačové
\rideo:
animace
rrrax' clélka 3 rrrirlrrtT
r.e formátu
NfS lr'mv

Žácí a strrcletrti r'e věkrr

l? -

18
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Po;ll... I.ÁinragonT DT je obsultorě za!fiěření r1'íllaštlr'ďrrc jeďnofué pra ďani, rok.

Nebe41re.=i p4mil*,, I'c,žtiftl t., běšnémx žiwtlÍě (tlttltlct' ýe škale' t' 1lříl-orrě'
v claprttl,ě ct}locr.)
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Podárrirrr. sotltěŽ1}í prác-e arrtor sorrčasrrě 1rotr:lzrtie. Že lr}tlteťi{il k l:\Ťtioi'erri svélrr.r clíla.ie
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Hodnocení soutěŽních prací

l.

- 29.2.2016 zák|adní kolo (ve škole, v DDM' v družstvu MH
2,
- 31.3.2016 okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
3. Do 15.4.2016 zas|at na KsH Pak. kraiské kolo

4,

1.1.
1.3.

apod. )

republikové kolo

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :
adresa bvdliště
název školy (SDH)
adresa ško|y (SDH)
(popř. tel. č. a kontaktni

okres: ..........
.....třída

Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty ýkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literámí části max. 4 stránky formátu .A4.
Výtvarné a lineámí práce předejte kontaktní osobě.

Zasi|ejte nebo doruěte na adresu:
oSH'Teplého 1526'530 02 Pardubice do : 31.3.2016

Janda Aleš
OOR Prevence

