
PROMLUV K
SVĚTU

BUBLINOU!

Webinář Komiksová soutěž ADRA

23. října 2021, zoom    Lenka Kostelecká, Vojtěch Marek



Od roku 2016, již 6. ročník, více než 600 komiksů na různá témata, různé pojetí, názory 

Komiksová soutěž 

 Cílem je motivace mladých lidí ke kreativitě a kritickém myšlení o světě kolem nás

 5 komiksových výstav na veřejných místech v ČR

Více jak 80 oceněných autorů, kteří se zúčastnili workshopů pro vítěze se známými jmény
českého komiksu. 

Finanční podpora: Česká rozvojová agentura, Erasmus+
Záštita: Informační centrum OSN v Praze



Rozšíření komiksové soutěže na mezinárodní úroveň 

Projekt Talking Bubbles 

 Umožnění diskuze o globálních tématech mezi autory napříč evropskými zeměmi 

 4 partneři: ADRA ČR, ADRA Portugalsko, ADRA Slovinsko, Twiga Polsko

 Společná příprava materiálů pro učitele, jak využít komiks ve výuce

 Erasmus+ 



Komiksová soutěž
 

1.část
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE



www.komiksovasoutez.cz 

http://www.komiksovasoutez.cz/


Vyhlášení: 1. září 

Časový harmonogram soutěže

 Deadline pro zasílání komiksů: 15. listopad 

 Hodnocení komiksů: listopad/prosinec 

 Vernisáž a workshop pro vítěze: Kategorie I    11. prosince 2021
                                                           Kategorie II   5. února 2022

 Summer camp: červenec 2022



Věkové kategorie:  Kategorie I 10 - 14 let (žáci ZŠ)
                                  Kategorie II 15 - 20 let (středoškoláci) 

Účastníci

 Tým autorů: maximálně dva autoři v týmu

Pedagogové (nebo pracovníci s mládeží) mohou přihlásit celou skupinu/třídu žáků najednou 



Vyplnění Google formuláře (odkaz na www.komiksovasoutez.cz)
a) jednotlivci 
b) pedagogové/pracovníci s mládeží za skupinu 
(kdykoliv do 15. listopadu)

Zaslání elektronické verze komiksu/komiksů na e-mail lenka.kostelecka@adra.cz
(do 15.listopadu)

1

2

3
Zaslání fyzické verze komiksu poštou do Adry
(do 15. listopadu) 

 

Odevzdání komiksů



Formát: 1 strana formát A3 

Komiksy

Technika: JAKÁKOLIV - tužka, pastelky, tempery, fixy, počítačové programy, fotografie,... 

Přístup: JAKÝKOLIV - příběh, vtipná pointa, práce s fakty, utopie, sci-fi...

Jazyk: čeština, po předchozí domluvě i angličtina



1 Kvalitní život  

Témata

 2 Odpovědný rozvoj

 3 Férová společnost 

 4 Naše planeta

 5 Bezpečný svět

 Více na: https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/vzdelavani-v-cesku/cile-
udrzitelneho-rozvoje/

https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/vzdelavani-v-cesku/cile-udrzitelneho-rozvoje/


Vazba na téma (maximum 10 bodů)
Má myšlenka komiksu vazbu na Cíle udržitelného rozvoje? Je myšlenka srozumitelně
formulovaná? Pochopil autor, o čem jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Originalita (maximum 5 bodů) 

Je myšlenka komiksu originální? Odlišuje se komiks od ostatních humorem, nebo
zajímavým kritickým či osobitým pohledem? Jedná se o příběh se silnou pointou? Dozví
se čtenáři nějaké nové zajímavé informace? 

1

2

3 Estetika (maximum 5 bodů)
Dokáže komiks zaujmout? Je srozumitelný a čitelný? Věnoval autor jeho vytvoření čas
a úsilí? 

 

Hodnotící kritéria



2 různé komise pro 2 věkové kategorie

Hodnotící komise

Zapojení profesionálních komiksových autorů do hodnocení Kategorie II



Výtvarné potřeby 

Ceny pro vítěze

 Komiksové knihy - CREW, Zanir, Albatros, Kosmas, Host Brno 

3 vítězové v každé tematické kategorii = 15 vítězů v 1 věkové kategorii = celkem 30 vítězů

Komiksové workshopy - Petr Kopl (Kategorie II), Jakub Plachý (Kategorie I)

Summer camp 



Interaktivní zapojení účastníků  

Výstava komiksů na téma klimatické změny

 9 vítězných komiksů - příčiny, důsledky a řešení klimatické změny 

Chcete žáky motivovat k zapojení do soutěže?

Metodicky zpracovaná lekce pro žáky

Vše zdarma zašleme v případě zájmu

Více na: https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/nase-
aktivity/komiksova-soutez/komiksova-vystava/

https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/nase-aktivity/komiksova-soutez/komiksova-vystava/


Sledujte komiksovou soutěž

www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA

 www.instagram.com/komiksovasoutezadra/

 Napište mi na lenka.kostelecka@adra.cz, nebo zavolejte na 777195247

 www.komiksovasoutez.cz

https://www.facebook.com/KomiksovasoutezADRA
https://www.instagram.com/komiksovasoutezadra/
https://www.instagram.com/komiksovasoutezadra/
https://www.instagram.com/komiksovasoutezadra/
http://www.komiksovasoutez.cz/

