
Společnost Člověk v tísni  
vyhlašuje 10. ročník soutěže
Bohouš a Dáša mění svět!

Zapoj se!
Vytvoř komiksový příběh  

a ztvárni,  
jak se  proměňuje klima.

Baví tě komiksy?  
Pálí tě, co se děje kolem nás? 
Máš konkrétní nápady, jak se 

mohou věci kolem tebe měnit?

Zúčastni se naší  
komiksové soutěže!

Uzávěrka přihlášek a zasílání komiksů: 12. 10. 2020. Více informací včetně metodické podpory a podmínek 
soutěže najdete na našich webových stránkách ZDE. 

Sledujte nás i na facebooku: www.facebook.com/komiksovasoutez.

Realizace soutěže je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Společnost Člověk v tísni vyhlašuje 9. ročník soutěže

Bohouš a Dáša mění svět!
Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? 

Máš konkrétní nápady, jak se mohou věci kolem tebe měnit?

Zúčastni se naší komiksové soutěže!

letošní téma 

Pěstuj naději!

https://www.clovekvtisni.cz/vyhlasujeme-dalsi-rocnik-komiksove-souteze-bohous-a-dasa-meni-svet-6590gp
http://www.facebook.com/komiksovasoutez


Společnost Člověk v tísni  
vyhlašuje 10. ročník soutěže
Bohouš a Dáša mění svět!

letošní téma 

Pěstuj naději!

Zadání pro 1. stupeň

Povoláváme superhrdiny, kteří zachrání 
planetu Ěmez! PojDte nejprve prozkoumat, 

jak to funguje na planetě Zemi  
a posbírejte nápady na řešení.  

Pak nakreslete mimozemšTanovi komiks  
a poraDte mu, jak může své planetě pomoci.  

Co mají Ěmezané dělat, aby planetu zachránili? 
Jak byste pomohli vyschlé studánce? 

Jak byste pomohli včelám, aby nevymíraly?  
Jak zabránit povodním? Jak zkrotit hurikán?  

MimozemšTan z planety Ěmez má problémy, 
pomůžete mu? Posílá vám zprávu: 

“Milé děti ze Země, jsem z planety Ěmez ze vzdálené 
galaxie a prosím Vás o pomoc. Na naší planetě se nám 
žilo krásně, ale teD tady máme problémy. Vysychají 
nám studánky, příšerné vedro střídají záplavy, mizí 

nám včely a také některé druhy zvířat i rostlin. Naše 
planeta je ale hodně podobná té vaší, mohli byste 
nám pomoci a poradit, co máme dělat? Jak máme ty 
změny na naší planetě zastavit? / Jak můžeme naší 

planetě pomoci?” 

Uzávěrka přihlášek a zasílání komiksů: 12. 10. 2020. Více informací včetně metodické podpory a podmínek 
soutěže najdete na našich webových stránkách ZDE.

Realizace soutěže je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

https://www.clovekvtisni.cz/vyhlasujeme-dalsi-rocnik-komiksove-souteze-bohous-a-dasa-meni-svet-6590gp


Společnost Člověk v tísni  
vyhlašuje 10. ročník soutěže
Bohouš a Dáša mění svět!

letošní téma 

Pěstuj naději!

Zadání pro 2. stupeň ZŠ a Střední školy

Představ si, že jsi v roce 2050. Vyprávíš 
někomu o tom, co se od roku 2020  

v Česku nebo ve světě dělo a co všechno 
se změnilo. Vytvoř komiksový příběh, který 

zachytí záchranu světového klimatu či 
proměnu lidské společnosti!

Podařilo se nám zvládnout klimatickou změnu?
Co nám pomohlo ji překonat?

Jak nás ovlivnila klimatická změna?  
Změnili jsme se my sami?

Co nového jsme díky změně klimatu objevili?

"V roce 2020 usychaly lesy, 
umírali koráli, tály ledovce  

a my jsme se báli, že klimatická 
změna ohrozí život na Zemi. 

Ale pak...“ 

Uzávěrka přihlášek a zasílání komiksů: 12. 10. 2020. Více informací včetně metodické podpory  
a podmínek soutěže najdete na našich webových stránkách ZDE.

Realizace soutěže je podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

https://www.clovekvtisni.cz/vyhlasujeme-dalsi-rocnik-komiksove-souteze-bohous-a-dasa-meni-svet-6590gp

