
                                                           

 

VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE KE 100. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU 

Město Humpolec ve spolupráci se zónou pro umění 8smička vyhlásilo v červnu 2018 
výtvarnou soutěž vztahující se ke 100. výročí vzniku samostatného československého 
státu. Cílem soutěže bylo zamyšlení se nad stoletou historií našeho státu pohledem 
mladé generace a reflexe významných dějinných milníků.   
 
Počet přihlášených projetů dle kategorií: 

1. MŠ: 4  
2. I. stupeň ZŠ: 0 
3. II. stupeň ZŠ: 4 
4. žáci tříd prima, sekunda, tercie a kvarta Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec: 

4 
 
Seznam přihlášených projektů:  
1. MŠ (4 projekty celkem) 
MŠ Smetanova 
- Motýlci - Česká republika  
- Medvídci - Ať žije Humpolec 
- Včeličky - Strom času 

 
MŠ Na Rybníčku  
- Včeličky - Lev, který chrání náš Orlík 

 
3. ZŠ (4 projekty celkem) 
ZŠ Hálkova 
- všechny 5. třídy-společný projekt – Balón 
- 6.A-Historické osobnosti 
- školní družina-Republikový dort 
- výtvarný kroužek-Květinová trikolóra 

 
4. Gymnázium dr. Aleše Hrdličky (4 projekty celkem) 
- Prima-Schody let 
- Prima-Raketa 
- Tercie - video Sto let očima tercie 
- Tercie - píseň Pravda vítězí 



Hodnocení:  
 

1. Kategorie: Hodnotící komise ocenila všechny čtyři přihlášené projekty jako 
velice kvalitní a cenu uděluje všem čtyřem účastníkům.  

 
Cena: sada knih Nakladatelství Meander pro každou třídu MŠ a program na míru 
s lektorem připravený v zóně umění 8smička.  
 

2. Třetí kategorie a čtvrtá kategorie 
Hodnotící komise se rozhodla sloučit kategorie 3 a 4 do jedné a z této vybrat tři 
vítězné projekty.  
 

1. místo:  
Tercie/ video Sto let očima tercie 
Tercie/ píseň Pravda vítězí  
 
Vítězný tým obou projektů tercie získává výlet na výstavu do Prahy dle 
vlastního výběru a každý žák sadu dvoubarevných ponožek v edici 8smičky + 
celodenní program s lektorem pro celou třídu v 8smičce.  
 

2. místo:  
ZŠ Hálkova/ všechny 5. třídy společný projekt Balón 
Vítězný tým získává výlet na výstavu v Jihlavě a dvouvstupenku do 8smičky a 
program s lektorem pro celou třídu v 8smičce.  
 

3. místo:  
ZŠ Hálkova / 6.A. – Historické osobnosti  
Vítězný tým získává výlet na výstavu do Jihlavy a program s lektorem pro 
celou třídu v 8smičce.  

 
Hodnotící komise výtvarné soutěže 
Porotu tvořili odborníci působící v umělecké oblasti:  
Eva Moravcová (vedoucí výtvarného oboru na ZUŠ Gustava Mahlera) 
Emma Hanzlíková (hlavní kurátorka 8smičky) 
Mariana Dočekalová (galerijní pedagožka a metodička – Museum Kampa 
Lenka Bartáková, místostarostka Humpolce 
Barbora a Zdeněk Rýzner, členové správní rady Nadačního fondu 8smička  
Marcela Straková, výkonná ředitelka 8smičky  
 
Kontakt pro více informací: 
Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová  
Nadační fond 8SMIČKA 
T 776 627 556 
E natalie.brzonova@8smicka.com  
 
 


