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TISKOVÁ ZPRÁVA
V soutěži „Poznej KLASU” zvítězily Základní škola Opočno
a Základní škola Rokytnice v Orlických horách
Děti ze základních škol v Královehradeckém kraji se zapojily do soutěže „Poznej KLASU”.
Žáci sbírali obaly s logem národní značky kvality KLASA z domácích potravin a posléze z nich
vyráběly zajímavá výtvarná díla. Motivací jim byla možnost vyhrát školní výlet pro celou
třídu.
Od ledna do března letošního roku sbírali žáci jedenácti základních škol v Královehradeckém kraji obaly
od výrobků se značkou KLASA. Důvodem byla soutěž „Poznej KLASU”. V hodinách výtvarné výchovy
pak použily loga značky KLASA k výrobě plastik, koláží a různých obrazů.
Nejlepší výtvory postoupily do krajského kola, které se konalo ve dnech 26.-28.5.2006 v kulturním
domě Střelnice v Hradci Králové. Všechna výtvarná díla byla po celou dobu vystavena veřejnosti. První
dva dny pak výstavu doprovázela rovněž prodejní akce výrobců tuzemských potravin.
Do soutěže, jejímž smyslem bylo blíže seznámit děti se značkou kvalitních potravin KLASA a naučit je
orientovat se na trhu s potravinami, bylo přihlášeno celkem asi 500 dětí z 11 škol Královéhradeckého
kraje. Porota hodnotila nápaditost a vzhled výtvarných děl, a také počet červenomodrobílých KLASA
„áček“, ze kterých byly vytvořeny.Účastníci soutěže byli odměněni knihami, propagačními předměty
s logem značky KLASA a potravinářskými výrobky, vítězné třídy ze ZŠ Opočno a ZŠ Rokytnice
v Orlických horách získaly navíc 5.000 Kč na školní výlet.
Vilém Frček,
tiskové oddělení SZIF

O národní značce kvality KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním českým potravinářským a zemědělským výrobkům
ministr zemědělství od roku 2003. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Odbor pro
marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Ke konci května mohli nalézt spotřebitelé
národní známku kvality KLASA na obalech celkem 1 149 potravinářských výrobků od 173 výrobců. Další
informace o národní značce kvality KLASA a kompletní seznam všech oceněných produktů jsou dostupné
na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v rubrice Propagace
kvalitních potravin a na stránkách www.eklasa.cz.

