
2. ZŠ Kladno vyhlašuje pro své žáky kreativní soutěž s názvem „Hrdina dnešní doby“ 

Kdo by v této náročné době neocenil, kdyby byli superhrdinové skuteční? Jaký superhrdina by 

právě teď pomohl zrovna Tobě?  

 

Jak hrdinu ztvárnit?  

Svého hrdinu můžeš nakreslit či namalovat libovolnou technikou. Nezáleží, zda budeš kreslit 

na papír, nebo ho nakreslíš elektronicky pomocí nějakého programu v počítači, tabletu či 

telefonu.  

Nebaví Tě kreslení? I tak se můžeš zúčastnit! Svého hrdinu můžeš například vyrobit či 

vymodelovat. Do soutěže budou přijímány i jakékoliv autorské fotografie. Napadá Tě ještě 

nějaký jiný způsob, jak hrdinu ztvárnit? Jen do toho, kreativitě se meze nekladou! 

Jediná podmínka je, že dílo musí být skutečně Tvé. Kdo poruší autorský zákon, bude 

automaticky diskvalifikován ze soutěže.  

 

Kam své dílo mohu zaslat? 

Do 31. 3. 2021 zašli své dílo na e-mailovou adresu fidleroval@2zskladno.cz.  

Do mailu přilož fotografii svého díla, napiš své celé své jméno a třídu, do které chodíš.  

Svou šanci na výhru podstatně zvýšíš, pokud v pár větách napíšeš, proč by zrovna Tvůj hrdina 

měl vyhrát.  

 

Jak se dozvím, kdo vyhrál? 

Vyhlášení soutěže proběhne 6. 4. 2021. Výsledky budou uveřejněny na stránkách školy 

společně s výherními fotografiemi.  

 

Kategorie 

1. kategorie – 1. až 3. ročník 

2. kategorie – 4. až 6. ročník 

3. kategorie – 7. až 9. ročník 

Ceny 

V každé kategorii jsou tři různé ceny a vyhlášena tři místa. První místo si může vybrat z cen, 

kterou preferuje, druhé místo si vybírá jako další, třetí místo získává poslední cenu. 

Ceny pro 1. kategorii  

- BrainBox – Pohádky – hra cvičící dětskou paměť a pozornost 

- Dobble – 5 skvělých postřehových her v jednom 
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- Expedice Příroda – 50 našich lesních zvířat – krásné ilustrované karty, díky kterým 

se děti naučí určit hned 50 různých živočichů 

Ceny pro 2. kategorii   

- BANG! – oblíbená hra z divokého západu, ve které šerif bojuje proti banditům 

- Dobble – Harry Potter – skvělá postřehová hra s tématikou kouzelnického světa 

vytvořeného J. K. Rowlingovou 

- Robotics – strategická hra, ve které se hráči stávají programátory bojových robotů 

Ceny pro 3. kategorii 

- EXIT – úniková hra – Potopený poklad – jednorázová úniková hra se skvělým 

příběhem plná logických úloh, kvůli které není třeba nikam jezdit 

- Pozvedněte číše – hra pro 3 až 12 hráčů, ve které se stanete šlechticem z říše Otrávie, 

který se snaží otrávit pohár svého spoluhráče a zároveň přežít 

- Shuffle Heroes – karetní hra pro dva hráče, ve které se setkává svět magie spolu 

s industriální revolucí 

 

Těšíme se na Vaše výtvory! Pokud budeš mít jakoukoliv otázku, neváhej napsat na mail 

fidleroval@2zskladno.cz, nebo ještě lépe na Teamsech paní učitelce Lucii Fidlerové.  
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