
súťažné kategórie
1. kategória – žiaci ZUŠ
2. kategória – žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl,

špeciálnych škôl a školských klubov

Práce zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu:
mestská knižnica mesta Piešťany

Školská 19, 921 01 Piešťany

súťažné práce musia obsahovať:
názov knižky alebo stvárneného príbehu, rozprávky, básničky
meno a priezvisko žiaka, adresu bydliska
triedu a adresu školy, meno a kontakt na pedagóga /tel., e-mail/

viAc iNformácií NájDeTe NA NAŠom weBe www.kNiZNicA.sk AleBo www.DeTskAkNiZNicA.sk.

Autorov ocenených prác pozveme na vernisáž
a slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa
uskutoční v dňoch 22. – 25. mája 2018 v rámci
festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase
– rozhlas v knihe, X. ročník v Piešťanoch.

uzávierka súťaže: 15. marca 2018

Kde sa voda sypala

a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ. Ale nie je

kráľ ako kráľ. Tento sa narodil pred 190 rokmi,

a čuduj sa svete, dodnes je najväčším vládcom slovenskej

rozprávky. Všetci ho dobre poznáme, je to Pavol Emanuel

Dobšinský, ktorý spolu s priateľom Augustom Horislavom

Škultétym vydali prvé Slovenské povesti.

Po vŕškoch i dolinách, po salašoch i dedinách nezbierali len oni.

Pridala sa k nim ďalšia kamarátka – česká spisovateľka

Božena Němcová, ktorá Slovenské pohádky a pověsti

preslávila v ďalekej Prahe.

Len si, deti, spomeňte na Valibuka, Slncového koňa,

Vlkolaka, Dvanástich mesiačikov a ďalších hrdinov

slovenských rozprávok! Zoberte si perá, farbičky aj

štetce a hor sa do rozprávkového sveta,

pretože

v y h l A s u j ú
výT vArNú súťAž pre žiakov 1. – 5 . ročníka základných škôl,
špeciálnych škôl, školských klubov a detí ZuŠ s názvom

Mestská knižnica mesta Piešťany , Literárne informačné centrum – časopis Slniečko, BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti, Vydavateľstvo Buvik, Vydavateľstvo Slovart, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Vydavateľstvo Tatran, vydavateľstvo Ikar, RTVS a Městská knihovna v Praze

Neodíď nám, rozprávočka...
Téma súťaže:
Ľubovoľnou výtvarnou technikou stvárniť svoj obľúbený príbeh, rozprávku,
či básničku Pavla Dobšinského alebo Boženy Němcovej
vo formáte maximálne A2.


