
  

SSLLOOVVOO  JJEE  JJAAKKOO  OOTTIISSKK  TTVVÉÉHHOO  NNIITTRRAA..  
Informační letáček k literární soutěži 

2020  
KKddyy  mmůůžžeettee  ssoouuttěěžžiitt??  
Soutěžní texty přijímáme do 2288..  ÚÚNNOORRAA  22002211 na e-mailové adrese 
detske@knihovnasemily.cz, přes webový formulář na www.knihovnasemily.cz a 
v obou odděleních (lze vhodit také do poštovní schránky nebo biblioboxu před 
budovou, pokud máme zavřeno). 
  RRoozzssaahh  ppřřííssppěěvvkkůů    
Rozsah textu je aspoň jedna strana A4, text může být doplněný ilustracemi. 
Pokud pracujete na delším útvaru, zašlete pouze ukázku – epizodu, příběh, 
kapitolu, v rozsahu maximálně pět stran textu A4.  
  SSoouuttěěžžnníí  kkaatteeggoorriiee  
Uvítáme příspěvky od každého, kdo má chuť psát! DDĚĚTTII dělíme do věkových 
kategorií; DDOOSSPPĚĚLLÍÍ – vyhodnotíme v kategoriích poezie a próza; speciální 
kategorie TTAANNDDEEMM aneb ve dvou se to lépe táhne! Společné práce dětí a 
(pra)rodičů. Pokud se zapojují ŠŠKKOOLLNNÍÍ  TTŘŘÍÍDDYY, prosíme učitele: neopravujte 
texty a nezadávejte jednotné téma, nechte děti zvolit, co je každému z nich 
blízké. Děkujeme za pochopení. PPOOZZOORR !! Nezapomeňte uvést svůj věk, jméno a 
kontakt (nejlépe e-mail) u vašeho příspěvku!  
  VVyyhhllááššeenníí  vvííttěězzůů  
Soutěžní texty vyhodnotí odborná porota. Vítězové se mohou těšit na pěkné 
ceny. O způsobu vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se rozhodneme 
podle aktuální epidemiologické situace. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZZllaattéé  rraaddyy  pprroo  zzaaččíínnaajjííccíí  ii  ppookkrrooččiilléé  ssppiissoovvaatteellee  
Novinkou je MMAANNUUÁÁLL pro všechny, kdo chtějí psát (lépe). Protože nyní není 
možné uspořádat tvůrčí dílnu psaní, nabízíme vám tipy, jak napsat svůj 
příběh, aby měl všechno, co příběh mít má (a možná i něco navíc). Manuál je 
ke stažení na webu knihovny: https://detske.knihovnasemily.cz/, nebo na 
vyžádání zašleme na váš e-mail (pište si na: detske@knihovnasemily.cz), či 
vydáme v knihovně tištěný. Mladším spisovatelům a začátečníkům 
doporučujeme „Pět zlatých rad“, zkušenějším nebo dospělým nabízíme tipy 
„Jak napsat svůj příběh“.  
  

NNááppaaddyy  nnaa  ppřřííbběěhhyy        
pprroo  DDĚĚTTII  ((ii  ddoossppěělléé))  

 
* Tajná zoo 
* Chlapec z hvězd 
* Čarodějnice na útěku 
* Podivuhodný den 
* Rodiče jsou taky lidi 
* Dva roky prázdnin 
* Tím všechno začíná 
* Náš dvůr má tajemství 
* Zakouzlená škola 
* Volné téma. Máš vlastní nápad? 

Pusť se do něj! :-) 
 

Je na Tobě, zda napíšeš 
vyprávění nebo básničku. 

 

TTiippyy  nnaa  ppřřííbběěhhyy                
pprroo  DDOOSSPPĚĚLLÉÉ  ((ii  dděěttii))  

 
* Každé město má své monstrum 
* Můj odpočinkový rok 
* Proč se to říká? 
* Krátké pohádky pro unavené 

rodiče 
* Normální lidi 
* Volné téma. Máte vlastní námět? 

Směle do něj! :-) 
* Básně všeho druhu 
  

**  
Uvedené tipy jsou ve skutečnosti 

knižní tituly :-)  


