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* * * PRVOSIENKY  * * * 

Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze 
   

VYHLASOVATEĽ : Centrum voľného času, V jame 3, 91701 Trnava 

Téma : „MOJA FAREBNÁ NÁLADA“ 
                                               Všetci máme svoje dobré a zlé dni, to je normálne. 

                                               Ale každý má aj svoj TOP deň, či viac dní, alebo len krátky, nezabudnuteľný okamih. Chvíle, kedy sa 
vám chce stále smiať, spievať, tancovať, tešiť sa z maličkostí. Z toho, že napadol sneh, že dozrievajú 
šípky, že ide jar, že kvitnú kvety a zurčí potok, že vám chutí obed od mamy. Že sa vám páči ten sveter, 
ktorý ste doteraz nenávideli. Že sa viete blázniť s kamarátom, s ktorým ste sa doteraz príliš nebavili. 
Že súrodenca predsa len neskutočne milujete, aj keď ste sa pred chvíľou takmer pobili. Že pohár je 
poloplný a nie poloprázdny, že vonku neleje, ale krásne prší. Že tešiť sa z maličkostí predsa stojí za to. 
Preneste sa do svojich farebných nálad, do krásnych spomienok, zážitkov, alebo nádherne 
fantazírujte a smejte sa.  

 

 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 /poézia aj próza/ v rozsahu max. 2 strany A4. 
 - Prijaté práce nevraciame. Vyhlasovateľ garantuje, že práce nebudú použité v rozpore s autorským zákonom. 
 - Ku každému príspevku treba uviesť: meno autora, názov príspevku, súťažnú kategóriu, adresu školy a meno  
    a kontakt na zodpovedného pedagóga /viď prihláška/. 
 - Príspevky s prihláškou  posielať prednostne na mailovú adresu: cvc.kalokagatia@gmail.com, resp. na adresu 
    vyhlasovateľa. 

 Porota a hodnotenie : 
 - Práce hodnotí odborná porota menovaná organizátorom, autori ocenených prác získajú diplom a cenu. 
 

  Termín zaslania príspevkov:    30.apríl 2021 /vrátane/ 
  Zverejnenie výsledkov:             na webovej stránke CVČ v mesiaci MÁJ 

 

  Vzhľadom k aktuálnej situácii budeme o termíne a spôsobe odovzdávania ocenení informovať 
prostredníctvom našej webovej stránky : cvc.trnava.sk 

 

   Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697 

 
Mgr. Andrej HAVLÍK 

                   riaditeľ CVČ 
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                             PRIHLÁŠKA  
                    PRVOSIENKY,  šk. rok 2020/2021 

 
 

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

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

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

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

Pedagogický dozor ....................................................................................................................................................................................  
 

Kontakt  /mail, telefón/   ........................................................................................................................................................................ 
 

Poznámka .................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


