
Požární ochrana očima dětí 201-6

Podmínky soutěže:
Soutěž je organizována pro zařtzení školská -mateřské školyo zák|adní školyo pomocné školy'
zvláštní školy' gymnasia, střední školyo učiliště i mimoškolská _ Domy dětí a m|ád,eže, SDH apd.

čÁsr LITERÁRNÍ :

L l. kategorie _ Žácj 3. _ S.ročníků ZŠ
L 2.kategorie _ Žáci 6. _ 7.ročníku ZŠ a I. _ Il.ročníku gymnasií
L 3.I.kategorie _ Žác,i 8. - 9.ročníku ZŠ a III. - IV.roěníku gymnasií
L 4.kategorie _ studenti v. _ VIII. ročníku gymnasií,SŠ,učilišť

ČÁsr GRAFICI(Á:
M - 1 mladší děti ( do 5.let - v roce 2016 dovrší 5.let )- mateřské školy
M -2 starší děti ( od 5.let do ukončeni docházky v MŠ - V roce 20l6 dovrší 6. a více let)
_ mateřské školy
ZŠ 1. katesorie _ žáci I. _ 2.ročníků ZŠ
ŽŠ z. uateěorie _ žáci 3. - 5.ročníku ZŠ
ZS 3 .katesorie _ žáci 6, - 7.roěníku ZS aI. - Il.ročníku svmnasií
ZŠ 4 ,kategorie _ Žáci8'.9. ročníku ZŠ 3. - 4. ročníku osmiletých gymnasií
I. _2. roěníku šestileých gymnéaii, (tercie' kvarta), studenti 5. - 8. ročníku osmiletych gymnázii
3. - 6. ročníku šestiletých gymnáuii 1. - 4. ročníku čtyřle!ých gymnéuií, (kvinta - oktáva) SŠ a oU
ZUŠ žáciZUŠ 6 _ 15 let

K 2 pro děti a m|ádež s více tělesnými vadami

í ČÁsr zenacoÝÁhÁ s PoMocÍ nr: rub. rc
poÍ. kategolie rozsah uťceno pro

JeclnoÍtlé térrra (obsalrové zaruéí.errí) pro rok 20 l6 :

PROSTŘEDKY PRo HASEtsNÍ ZA9A]H

I

DT1
počítačová
prezentace
ve fornrátu

}IS ppt

Prezentace:
N'Iirr. 1O urax. 20

srrílrrkťi
Žáci a strtcletrti l''e rrěkrr 1? - 18 let.

II.

DT2
počítačové
animace

r.e formátu
NfS lr'mv

\rideo:
rrrax' clélka 3 rrrirlrrtT

Žácí a strrcletrti r'e věkrr l? - 18 1et

Ža,Jarue o eloclržení formy a rozsahu přeelkládaných prací!



Po;ll... I.ÁinragonT DT je obsultorě za!fiěření r1'íllaštlr'ďrrc jeďnofué pra ďani, rok.

Nebe41re.=i p4mil*,, I'c,žtiftl t., běšnémx žiwtlÍě (tlttltlct'
v claprttl,ě ct}locr.)
c:o clěra$ krcttně l3,hIcíšení po1zlacku cl plřir.,<tlání
hořet?
ďruh3, paždrů podle charakteru hořInlýc:h lcitek (pe:tné, ka1laltzé,
ItI},nné),
irm1lro*,iacztct*té plrostředkj,, PrÍ, I)f},crtnf ltasebmí z,ti"sa/z, jak je 1totliít,

trlc> t.t jití 1toďt e e h ara kteru h ořícic: k trei te:k,
prajfesioneilně vyrciběné a přecíe1tscttté 1lrostřeďk;y ;el"l'(,t?,ího lta.sebníhcl
zás<tlta (1lřenosaé hasticí přísÍraje.. ďrufuy' ltasební scltopttctst, zcis;rttl1,
lttttísťovtiní r buttot:<ich' 1lodtn*tkj, pfoa}Oailscho1ttt<>sÍi; t.tcisÍěnné
lc1sďrlentj,: ;rísrrr/j' t+t*tísÍ.r.tt,eÍnÍ t, baltíaváck, druIt_}., 4nač lzí, 1locrttíttk1,

tr, ť O l, c, a,I scá c4lr rr <rsÍr)'
jak clál, ibď;r'š7:lr,Qtllf frrostředkv nestačí? (I,.,t,|oc hrtsičň peři pctžcir3lch),
t,,jýdcrření nerrctstrztků t oblasti 1lojďrni l,,4clr"r;.r,Ce Cr t',ttt.tlr.,cimí přerI
neďasÍctÍk-ý 1'6.' 111:}4'}'efti ct 1lřísÍtt1l'?<rsťi /r<rsc,árrďclt 1lrostřeďkr.v.

Podárrirrr. sotltěŽ1}í prác-e arrtor sorrčasrrě 1rotr:lzrtie. Že lr}tlteťi{il k l:\Ťtioi'erri svélrr.r clíla.ie
zcela pr"tvotlrri. $. rrepi.er'zat.v- lrapi.. z irlteťrrenl. Z atrtorskélro ťorrdrr llebo prezerrrací -iirrých
osotr apocl" Do sorrtěŽe clále rretrrrclolr pl-i.iirrrárr.y vit1eozáz1rail].}r arri tistogratle rrebo p1.ezelrtace
ze skrrtečrrých rrrirrrr.rřá<1rr1'clr tr<lálosti.iako rrapi'iklac1: r1,jezcl a zásalr poŽárrriclr jedrrotek. zásah
basičri rr tlopLiltlrri rrelroc1y. 1rr-l'děti s olurěrrr a. p. Dcl ŠotltěŽe Lt.:lttěŽ rretlrrtlorr pi.i.jirr.rtirry
Šflr]rostatllé fotcrEn.atie rlebo je^jiclr sac1y. 11qbtrt'ne3de o ťotoglaÍfc-korr sorrtěŽ"

Hodnocení soutěŽních prací

l. 1.1. - 29.2.2016 zák|adní kolo (ve škole, v DDM' v družstvu MH apod. )
2, 1.3. - 31.3.2016 okresní kolo (městské kolo u statutárních měst)
3. Do 15.4.2016 zas|at na KsH Pak. kraiské kolo
4, republikové kolo

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :

adresa bvdliště okres: ..........
název školy (SDH) .....třída
adresa ško|y (SDH)
(popř. tel. č. a kontaktni

Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty ýkresů max. A 3 tj. 30 x 42 cm, u literámí části max. 4 stránky formátu .A4.
Výtvarné a lineámí práce předejte kontaktní osobě.

Zasi|ejte nebo doruěte na adresu:
oSH'Teplého 1526'530 02 Pardubice do : 31.3.2016

Janda Aleš
OOR Prevence

ýe škale' t' 1lříl-orrě'

1zcmtoci, kr{l,š 4etěne


