
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ 
vyhodnocení 



 

SOUROZENECKÉ TÝMY 
V kategorii  

JAKO VEJCE VEJCI   

vyhrávají 

Ellinka a Honzík G. 
Nejen Elli s Honzíkem jsou si 
podobní, ale i pomlázky 
jsou jedna jako druhá  

*** 

A věděli jste, že na 
Ostravsku se pomlázce říká 
KARABÁČ??? 
 



V kategorii NEJRYCHLEJŠÍ ÚČASTNÍCI 
vyhrávají - Raduška a Kuba J. 

 

Útulný byt zahřeje i na duši ❣ 

 

 

 

Výzdoba doma 
 



Výzdoba před domem 



Výzdoba v udírně 👍 
a kraslice 

Přísahám, že vůni uzeného jsem cítila až u nás doma!!! 



V kategorii SOUROZENECKÁ TROJICE 
 vyhrávají - Pavlínka, Maruška a Kuba L. 

* Pavlínka 



* Maruška 



* Kuba 

Ruce Pavlínky, Marušky ani Kuby nezůstávají ani chvilku v klidu.  
Moc děkuji za kopu velikonočních inspirací. 😉 



V kategorii NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE - DÍVKY 
 vyhrává – Nikolka Š. 

JEDNOTLIVCI 



Nikolka rozhodně nezahálela ani v další velikonoční výzdobě   



… a ty cukrovíčka MŇAM MŇAM 



V kategorii NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE - CHLAPCI  
vyhrává – Josef P. 

 
 
 
 
 

 KRÁSNÉ TECHNIKY 
 

 Sama bych si na ně 
 netroufla 🙌 



V kategorii SPLNĚNÉ ZADÁNÍ 
vyhrává – Lenka S. 

Lenka splnila základní zadání soutěže.  
Má krásné kraslice i pomlázky 👌 



V kategorii ZAJÍCI 
vyhrává – Michal V. 

 
 
 

S takovým psím hlídačem 
zajíci určitě vydrží i mnoho let 

 🐕 
 

Krásní březoví ušáci!!! 



V kategorii KŘEPELČÍ VAJÍČKA 
vyhrává – Tereza S. 

 
Víte jak maličká jsou  
křepelčí vajíčka??? 

 🐤 
 

Každý, kdo někdy držel tato 
malá vajíčka v ruce,  

musí ocenit,  
kolik práce dal Terce 
 velikonoční věnec !!! 



V kategorii ORIGINÁLNÍ TRUHLÍK 
vyhrává – Šárka B. 

Taková dekorace rozzáří každé okno a udělá radost každé mamince 💕 



V kategorii VĚNEC NA DVEŘE 
vyhrává – Pavlína B. 

 
 

KRÁSNÝ VĚNEC 
 

 
 

Za tokový by se rozhodně 
nemusela stydět ani 
profesionální floristka 



V kategorii OBRAZ 
vyhrává – Eliška B. 

 
 
 

Doufám, 
že od malířky Elišky  

mi jednou bude viset 
stejně krásný obraz  
v obývacím pokoji. 

 🎨 



Ceny všem vítězům budou předány, jakmile to bude možné. 
 
 🏆 
 
 

Porota nedokázala vybrat jen jednoho šampiona.  
Každý výrobek byl krásný a především nápaditý a nebylo 
proto možné vybrat jen jednoho nejlepšího soutěžícího.  

 
*** 

 
Moc děkujeme všem za účast!!! 

 


