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    * * *   PRVOSIENKY * * * 

                           Literárna súťaž v autorskej poézii a krátkej próze,  šk.rok 2022/2023 
   

Téma :   „Poľná cestička“ – vinie sa ako zamatová stužka pomedzi lány obilia...... 

   Poľné cestičky sú skromné, nenáročné. Chodí sa po nich v prachu, po kameňoch,  
   v horúčavách, v blate, v snehu .... 
   Ale vždy je tá cesta iná. Raz je usmievavá, keď okolo nej kvitnú  pestrofarebné poľné kvety. 
   Inokedy sa tvári „dôležito“, keď okolo nej dozrievajú na stromoch  červené čerešne alebo 
klasy    obilia a víta hučiace kombajny.   
   Inokedy  je smutná, keď  dážď a krupobitie bičuje jej povrch. Mrzne pod návalmi bieleho 
   snehu, alebo len vykúka spod roztrúsených snehových vločiek.  Skackajú po nej vtáčiky,  
   zvieratká,  behajú deti a uháňajú bicykle. Žije svojím krásnym, prírodným životom, víta 
a vedie    nás do krajiny a zažíva s nami krásne chvíle oddychu... Určite ste aj vy po nej aspoň raz 
v živote    kráčali a dýchali jej atmosféru... 

 

 VHLASOVATEĽ: Centrum voľného času, V jame 3, Trnava 
 

 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 7.mája 2023,  
                   resp. mail: trnava.cvc@gmail.com  

      Výsledky súťaže zverejníme  koncom mesiaca máj na webovej  stránke CVČ: http://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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            PRIHLÁŠKA 

 
       PRVOSIENKY, šk. rok 2022/2023 

 

 

Názov príspevku:............................................................................................................. ................ 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

                     Podpis  

                     riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 


