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* * * PRVOSIENKY * * * 

                  Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze,  šk. rok 2021/2022 
 

   
VYHLASOVATEĽ: Centrum voľného času, V jame 3, Trnava 

Téma:   „VIETOR A DÁŽĎ“ Vraví sa: „Bez vetra sa ani lístok nepohne“, „Dažďová kvapka aj kameň prevŕta“.  

Je veľa krásnych viet o týchto prírodných úkazoch: „Ak chcete dúhu, musíte vydržať aj dážď“, „Dážď je 
obloha, ktorá zostupuje na zem“, „Vietor je mocnejší než skala, lebo vietor hýbe vodou a voda hĺbi 
skaly“.“    Vietor a dážď nás sprevádzajú dennodenne celým naším životom.  
Jarný vánok vyčarí úsmev na tvári, pohladí ramená.. Silný víchor však dokáže ublížiť a  zničiť ľuďom 

 domovy... Letný teplý dáždik vyčistí a osvieži vzduch. Prudký lejak spláchne špinu, ale narobí aj veľa  
zla. Vietor a dážď – sú ako veční súpútnici, ktorí síce občas kráčajú cestou sami, ale spoločne majú 
úžasnú moc. Prechádzajú našimi životmi, ovplyvňujú naše konanie, naše cesty, naše hry, naše 
myšlienky, naše strachy, radosti, našu náladu, naše životy. Čo pre vás znamenajú, aké pocity, 
spomienky, predstavy, zážitky, fantáziu vo vás vyvolávajú??? 

 

 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 
 
TERMÍNY: 

- Práce s vyplnenou prihláškou zasielajte na adresu organizátora  do 30. apríla 2022 

- Výsledky súťaže zverejníme na konci mesiaca máj na webovej  stránke CVČ: http://cvc.trnava.sk 

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

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. 1-2 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 zodpovedného pedagóga 

- Práce hodnotí odborná porota menovaná organizátorom, autori ocenených prác získajú diplom a ceny 

- príspevky s prihláškou posielať prednostne na mailovú adresu: trnava.cvc@gmail.com 
 
 

Kontakt: Mária BEHÍLOVÁ,  033/3236-697 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
               riaditeľ  CVČ 
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Za účelom zverejnenia osobných údajov dieťaťa/žiaka na webovej stránke http: cvc.trnava.sk pri 

zverejňovaní výsledkov zo súťaže, je potrebné doložiť podpísaný dobrovoľný súhlas na spracovanie 

jeho osobných údajov, priložený k propozíciám. 

 

 

 PRVOSIENKY, šk. rok 2021/2022 

 

            PRIHLÁŠKA 
 

Názov príspevku............................................................................................................................. 

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

Súťažná kategória .................................................................... 

Názov školy ...................................................................................................................................... 

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

 

Zodpovedný pedagóg: meno .................................................................. .......................................... 

kontakt  tel. ...................................................mail:     ......................................... 

 

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

 

 

                      Podpis: 

        riaditeľ školy 
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