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* * * PRVOSIENKY * * * 

Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze 
   

VYHLASOVATEĽ   
a ORGANIZÁTOR :  Centrum voľného času – KALOKAGATIA, V jame 3, 91701 Trnava 

Téma na šk. rok 2019/2020 : PRÍBEH MOJEJ NAJOBĽÚBENEJŠEJ HRAČKY – každý z nás má alebo mal v detstve 

svoju obľúbenú hračku – plyšového psíka, hasičské auto, futbalovú loptu, žmurkaciu bábiku, lego panáčika ... S každou sa spája 
príbeh – ako sa hračka k vám dostala, ako sa stratila, spávala s vami v postieľke, brávali ste ju na výlety. Hračka ožila a mala svoj 
vlastný zážitok. Zoznámte nás so „životným príbehom“ svojho obľúbenca. Napíšte príbeh z pohľadu hračky, alebo svoj vlastný 
s ňou spojený, prípadne úplne vymyslený fantazijný príbeh. 
 

 Súťažné kategórie :  
A. Poézia   I. kategória - žiaci ZŠ  (2. – 4. ročník) 

 II. kategória - žiaci ZŠ (5. – 7. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií 
  III. kategória - žiaci ZŠ (8. – 9. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií 
  IV. kategória - študenti SŠ, SOŠ a gymnázií 

B. Próza   I. kategória - žiaci ZŠ  (2. – 4. ročník) 
 II. kategória - žiaci ZŠ (5. – 7. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií 
  III. kategória - žiaci ZŠ (8. – 9. roč.) a príslušné ročníky 8-roč. gymnázií 
  IV. kategória - študenti SŠ, SOŠ a gymnázií 
 

Podmienky súťaže :  Zúčastniť sa môže každý autor s vlastnou prácou napísanou v slovenskom jazyku. 

Kritériá hodnotenia :  

- originalita, vystihnutie témy, prípadne zaujímavé spracovanie vlastného zážitku 

- súťažiaci môže prihlásiť jednu prácu v každej kategórii v rozsahu  max. 1-2 strany A4 (30 riadkov, 60 
znakov/strana) 

- prijaté práce do súťaže autorom nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore 
s autorským zákonom 

- ku každej práci je potrebné uviesť : meno autora, názov práce, súťažnú kategóriu, adresu školy 
a meno zodpovedného pedagóga. 

- práce prosíme zaslať spolu s vyplnenou prihláškou na mailovú adresu cvc.kalokagatia@gmail.com 
- uzávierka súťaže je 15.5.2020 
- práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná organizátorom. Prví traja z každej kategórie budú 

ocenení. 
- výsledky a vyhodnotenie súťaže zverejníme v priebehu mesiaca jún. 

UPOZORNENIE ! 
- žiadame školy, aby prihlasovali do súťaže max 10 prác za školu a kategóriu 
- zo súťaže automaticky vylúčime práce s nevhodným obsahom. 

 

Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697 

 
 
Mgr. Andrej HAVLÍK 

               riaditeľ K – CVČ 
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PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE PRVOSIENKY 

Názov súťažného príspevku  .................................................................................................................................................................. 

Meno a priezvisko autora ....................................................................................................................................................................... 

Súťažná kategória .......................................    Názov školy.................................................................................................................... 

Adresa školy ................................................................................................................................................................................................... 

Pedagogický dozor .............................................................................................. Kontakt  .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


