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A L B U M  
okresná výtvarná súťaž pre kolektív MŠ 

„POHYBOM KU ZDRAVIU“ 
 

 
ORGANIZÁTOR :   CVČ ELÁN RUŽOMBEROK – oddelenie športu a TV  

 
SPOLUORGANIZÁTORI : Riaditeľstvá MŠ okresu Ružomberok 

 

DÁTUM KONANIA :   20. 11. 2020 – 4. 12. 2020 

 

MIESTO KONANIA :  MŠ v okrese Ružomberok, ktoré sa zapoja do súťaže 
 

ÚČASŤ :      KOLEKTÍV  DIEVČAT a CHLAPCOV  MŠ  predškolského veku   

 
TECHNIKA a POPIS : - keďže za daných podmienok súvisiacich s protiepidemiologickými opatreniami nie je  
                                                  možné zrealizovať žiadne športové súťaže, tak aspoň takýmto výtvarným spôsobom  

             by sme  nahliadli do pohybových aktivít detí v jednotlivých škôlkach  
   

- súťaž spočíva v tom, že detské obrázky znázorňujúce akýkoľvek šport alebo pohyb 
zviažete (stačí predierkovať a spojiť napr. stužkou) spolu do ALBUMU a vytvoríte  

tzv.  FOTOKNIHU – ide o spoločný výsledok práce celého kolektívu, nie fotografovaním,    

ale  maľovaním 
  

- techniku si zvolíte podľa vlastného uváženia, môžete použiť fixky, vodové farby,  
                                    tempery, pastelky alebo iné 

  

- dôležité je, aby jednotlivé obrázky zachytávali  veselé deti v pohybe vonku, na ihrisku     
  alebo aj vo vnútorných priestoroch škôlky, telocvične  

- deti môžu nakresliť aj jednotlivcov pri futbale, volejbale, basketbale, plávaní.....  
   - v prílohe posielam malé ukážky – KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ  

 
 - hotový album by mal obsahovať 8 -10 strán vo FORMÁTE A4  

   

- na obale Albumu z prednej strany uveďte názov súťaže „POHYBOM KU ZDRAVIU“ 
                                               a názov škôlky napr. „ MŠ Š. MOYZESA RUŽOMBEROK“ 

   
- na zadnej strane obalu napíšte meno zodpovedného pedagóga a mená detí kolektívu, 

    ktoré sa na Albume podieľali 

 
CENY :   - najkrajšie 3 ALBUMY budú odmenené cenami, ktoré zabezpečí CVČ Elán  

     
TERMÍN ODOVZDANIA : ALBUMY je NUTNÉ odovzdať do 4. 12. 2020 v CVČ Elán, Plavisko 47 

- Práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia 

 
POZNÁMKY :   - v prípade nutnosti si organizátor vyhradzuje právo zmeny v propozíciách 

 
 

Iveta MACEKOVÁ    v.r.      Mgr. Pavol  SVRČEK   v.r. 
OŠaTV CVČ Elán Ružomberok      riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
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