Milí účastnící výtvarné soutěže Den v zoologické zahradě,
jménem celého nakladatelství bychom Vám chtěli poděkovat za krásná výtvarná díla.
Soutěže se letošní rok zúčastnilo přes 200 škol z České republiky a výkresů se sešlo ještě
třikrát více. S definitivním umístěním vítězných škol tak přicházíme sice s dvoutýdenním
zpožděním, ale s vědomím, že jsme si na volbě vítězů dali opravdu záležet. Stejně jako
v minulém roce bylo i nyní nesmírně obtížné vybrat výherce. Zvolené téma nabízí nepřeberné
množství různých pojetí – od jednotlivých zvířat, přes výběhy, mapy, až po pohledy na ZOO
z ptačí perspektivy. O to těžší je pak srovnávat výkresy mezi sebou. Každý z nich má svou
vlastní poetiku a svědčí o specifickém vnímání svého tvůrce. Všechny doručené výkresy jsme
posuzovali dle těchto kritérií - úroveň výtvarné techniky ve vztahu k věku dítěte, volba barev
a jejich působení, originalita a samozřejmě pocity, které v nás výkres vyvolává.
Nakonec se porota shodla na umístění těchto škol:
1.

MÍSTO - ZŠ a ZUŠ Školní 662, Rtyně v Podkrkonoší
Na 1. místě se umístila Nikola Pitašová ze III. ročníku. Hodnocení poroty: Nikola nás
uchvátila naprosto originálním pojetím – místo celkového pohledu na zoologickou zahradu
zvolila detail uhrančivých očí šelmy. Za volbou tématu nijak nezaostává technika, která se
vyrovná profesionálním výtvarným dílům.

2.

MÍSTO – ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 1117/25, Karlovy Vary
pro Radka Josefika (V. B), autora 2. nejlepšího výkresu zobrazujícího terárium chameleona
pardálího. Hodnocení poroty: Radkův výkres nás nadchl naprosto precizním zpracováním
kombinujícím několik výtvarných technik – dokonalou perokresbu, syté vodové barvy a
techniku koláže (použití igelitové folie ke zpodobnění skleněného terária či nahrubo natrhaný
karton znázorňující kamenitý povrch zdiva).

3.

MÍSTO – ZŠ Huslenky 290
Vivien Orságovou (I. ročník), Hodnocení poroty: Vivien se na rozdíl od předchozích dvou
tvůrců soustředila na celkový pohled na venkovní výběh tučňáků. Kontrastními voskovými
barvami navozuje svěží a veselou atmosféru panující mezi diváky. Výkres nepůsobí ploše, ale
živě a radostně.
Základní školy, které se umístily na 4. – 10. místě, od nás získávají knihu Poprask v ZOO do
školní knihovny. Každého z autorů navíc odměníme jedním z našich úspěšných hravých
titulů.

4.

MÍSTO – ZŠ Ohrada 1876, Vsetín
Spoluautorky: Zuzana Plešková a Adéla Obrová (I. ročník)
Hodnocení poroty: Vzhledem k nízkému věku obou autorek velmi oceňujeme
důkladnou propracovanost výkresu kombinující akvarel a kresbu pastelem.

5.

MÍSTO – ZŠ Miřetice 4
Autorka: Lenka Sýkorová (II. ročník)
Hodnocení poroty: Lenčin výkres je i přes svůj menší formát dokonalou ukázkou toho, čím
disponují nižší ročníky – hravostí a spontánností.

6.

MÍSTO – ZŠ Švermova 403/40 Liberec 10
Autorka: Lucie Janusová (V. ročník)
Hodnocení poroty: Rodinka tučňáků zpodobněná malbou na hedvábí. Velmi oceňujeme volbu
takto náročné techniky a samozřejmě i velmi dobrý výsledek.

7.

MÍSTO – ZŠ a MŠ Kontešinec, Masarykovy Sady 104, Český Těšín
Autorka: Rozárie Suchánková (I. B)
Hodnocení poroty: Štíhlý slon od Rozárky nás opravdu nadchl – u každého spolehlivě vyloudí
úsměv a zaplaší špatnou náladu.

8.

MÍSTO – zde se umístily 2 základní školy a celkem 3 výherci:
ZŠ Karla Klíče, Horská 130, Hostinné
Autoři: Ondřej Kounek (IV. A), Aneta Václavíková (V. B)
ZŠ Zámecká 496, Litomyšl
Autorka: Veronika Kmošková (II. A)
Hodnocení poroty: Proces rozhodování by se dal s trochou nadsázky nazvat bojem dvou
papoušků s panterem. U papoušků Ondřeje a Veroniky bylo opravdu nemožné rozhodnout,
který z nich je lepší. Získali si nás nejen technikou malby, ale i paletou barev. Anetin panter
má stejné kvality, a proto bychom jej nechtěli opomenout.

9.

MÍSTO – ZŠ Školní 290, Postřelmov
Autorka: Nela Fischerová (V. A), Kateřina Krmelová (V. A)
Hodnocení poroty: Neliny žirafy upoutají precizně zvládnutou kresbou křídami, Katka svůj
neméně povedený výkres s ledními medvědy zpestřila rámem s rybičkami. U obou dívek
oceňujeme skvěle zvolenou barevnou paletu.

10. MÍSTO - ZŠ Nádražní 313, Opočno
Autorka: Noemi Hromádková (V. B)
Hodnocení poroty: Noemi nás přesvědčila neobyčejně vyzrálou technikou perokresby a
akvarelu.

