
 

 

pre Materské školy    
v okrese Levice 

 

Čarovné pastelky 
okresná postupová súťaž výtvarnej tvorivosti detí 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach každoročne organizuje podujatie Čarovné 
pastelky. Je to okresná postupová súťaž výtvarnej tvorivosti detí v predškolskom veku a 

ponúka všetkým malým výtvarníkom vo veku 3-7 rokov možnosť zviditeľniť sa. 
a ako postupovať? 

Kategórie:  
I. A kategória od 3 – 5 rokov – materské školy 
I. B kategória od 3 – 5 rokov – základné umelecké školy 
II. A kategória od 6 – 7 rokov – materské školy 
II. B kategória od 6 – 7 rokov – základné umelecké školy 
Technika: kresba, maľba 
Téma: ľubovoľná 
Minimálny formát: A3 
Označenie prác: písané strojom alebo počítačom a na zadnej strane opatrené nálepkou 
s menom autora, vekom autora, názvom diela, domácou adresou autora a adresou 
odosielajúcej organizácie (npr. Materská škola), meno pedagóga a e-mailová adresa.  
NEPOSIELAJTE menšie formáty (A4, A5), koláže a prilepené obrázky, spoločné – kolektívne 
práce.  Do prác nezaraďujte takzvané rozprávkové postavy z populárnych animovaných či 
komixových seriálov! 
Výtvarné práce zaslané do súťaže nesmú byť prezentované, prihlásené do inej súťaže 
a taktiež nesmú byť používané na iné účely. Prihlásené práce sa autorom nevracajú. 
 

Vaše práce očakávame v Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach  
Fr. Hečku 25, Levice, 2. poschodie, internát SPŠ  

najneskôr do 3.11.2017, v čase 8.00 -15.00 
Z odovzdaných výtvarných prác odborná porota vyberie tie najlepšie, ktoré 

budú odmenené zaujímavými cenami!!! 
Malí autori môžu zažiť svoju prvú výstavu, ktorá bude slávnostne otvorená  

16.11.2017 o 9.30 v priestoroch Domu kultúry, Hontianska Vrbica 267. 
Otvorenie a vyhodnotenie výstavy obohatí  zaujímavý programom pre deti. 

Všetky vyzbierané práce budú vystavené a sprístupnené verejnosti od 
17.11.2017 do 30.11.2017 v priestoroch Domu kultúry, Hontianska Vrbica 

267. 
Po ukončení výstavy najlepšie práce postupujú do celoslovenského kola súťaže 

Žitnoostrovské pastelky (Dunajská Streda).  
Tešíme sa na všetky tvorivé nápady! 

Viac info: 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Ing. Helena Longauerová 
tel.: 036/6318 737, 0918 949 539                   
e-mail: longauerova@roslevice.sk, www.roslevice.sk 

mailto:longauerova@roslevice.sk

