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Výsledky výtvarné soutěže 
„O pohár hejtmana Libereckého kraje“


Dne 12.12.2006 se uskutečnilo předání cen vítězům třetího ročníku výtvarné soutěže s dopravní tématikou „O pohár hejtmana Libereckého kraje“. Soutěž byla vyhlášena Libereckým krajem ve třech kategoriích - první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a mateřské školy. Během září až listopadu 2006, kdy soutěž probíhala bylo zasláno 375 výtvarných prací  zpracovaných jednotlivci i kolektivy autorů na téma „Štěstí jezdí na zelenou“. Komise složená z osob působících v oblasti dopravy, dopravní výchovy a v oblasti výtvarné vybrala ze zaslaných prací tři nejlepší v každé kategorii. Dále vzhledem k vysoké úrovni a velkému množství ocenila porota dalších tři zaslané práce, na kterých se podílely kolektivy dětí. Vítězům předal hejtman Libereckého kraje ceny – výtvarné pomůcky, společenské hry a upomínkové předměty Libereckého kraje byly předány i rodičům vítězů a jejich učitelům dopravní výchovy. Práce dětí budou během prosince a ledna k vidění ve vestibulu budovy Libereckého kraje.

Vítězové výtvarné soutěže:
 	
Mateřská škola
1. místo	Anna Skočovská		ZŠ a MŠ Moskevská 679, Česká Lípa	
2. místo	Filip Radostný		MŠ Beruška, Liberec		
3. místo	 Daniela Merková		ZŠ a MŠ Zahrádky		

I. stupeň základní školy
1. místo Zuzana Kvardová 		ZŠ Habartice                                       	
2. místo	Lucie Judlová		ZŠ Dětřichov                                       		
3. místo	Romana Šoókyová 	ZŠ Jablonec nad Nisou  - Mšeno                                      	

II. stupeň základní školy
1. místo	Veronika Leschingerová	ZŠ Cvikov                       		
2. místo	 Veronika Uzlová
	  a Daniela Boumová	ZŠ Česká, Liberec		
3. místo Kristína Janouchová	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa                       		


Dále vybrala porota 3 kolektivní práce, které ocenila:
	ZŠ a MŠ Prysk (prostorové pojetí tématu)
	MŠ Kamarád – třída Sluníček, Liberec
	Soukromá MŠ Kvítko Česká Lípa


                       
Liberecký kraj každoročně vyhlašuje 2 soutěže pro děti s dopravní tématikou, v první polovině roku soutěž znalostní a v druhé polovině roku soutěž výtvarnou. Veškeré informace k soutěžím i ostatním činnostem Libereckého kraje v oblasti BESIP jsou zveřejňovány na www.doprava.kraj-lbc.cz.

