Motto:
„Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem“. Ch. Spurgeon

NADACE ŠKOLA HROU a iQLANDIA, o. p. s.
vyhlašují již

XIII. ročník literární soutěže

řekni mi,
co čteš...
(soutěž pro studenty 1. až 4. ročníku víceletých gymnázií
a žáky 2. stupně základních škol)

Téma: „Co Ty na to?“
Karel Kryl (1944 – 1994), jehož texty byly a jsou nejen burcující, ale i velmi poetické, mj. napsal, že: „i z prázdné
peněženky má zbýti na sněženky“. Těmi „sněženkami“ může být ve své podstatě cokoli, v našem případě dle daného
tématu je to KNIHA. Myslíte si, že i v dnešní době knížka je nebo by rozhodně měla být nedílnou součástí našeho
života, a představa, že byste alespoň občas nemohli sáhnout po zajímavé knížce, je pro Vás naprosto nemyslitelná?
Máte svoji vlastní knihovničku, chodíte do knihovny i jindy, než v čase, kdy z donucení hledáte povinnou četbu,
půjčujete si doporučené tituly od kamarádů a alespoň někdy si za své vlastní kapesné nějakou naprosto úžasnou
knížku pro sebe či jako dárek pro někoho koupíte?
To vše a spousta dalšího nás opravdu zajímá. Zajímá nás Váš vlastní náhled na četbu i psaní, Vaše zkušenosti
a pocity, zkrátka vše, co pro Vás ve spojení s knížkou bylo a dodnes je důležité. Jen připomínáme – nepište
prosím žádné obsahy, seznamy atd.., pouze vlastní pocity, prožitky či zkušenosti.
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Soutěžní prací je volný literární útvar v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4.
Soutěžní práce musí postihovat vztah jejího autora ke knihám a vlastnímu psaní.
Do soutěže budou zařazeny práce napsané čitelně rukou, strojem nebo na počítači, které budou včas
doručeny určeným způsobem a ve stanoveném termínu.
Každá soutěžní práce musí být řádně označena následujícími údaji:
Jméno a příjmení, adresa bydliště, název a adresa školy, věk, třída, ročník.
Způsob předání soutěžních prací: Poštou na adresu: NADACE ŠKOLA HROU, Jeronýmova 24/62,
460 07 Liberec 7, e-mailem: nadace@fpt.cz, nebo předat osobně v zalepené obálce označené nadpisem
„KNIHA-SOUTĚŽ“ na pokladnu o.p.s. iQLANDIA, Košická 6, Liberec.

Uzávěrka příjmu soutěžních prací: 20. února 2015
Podrobné informace včetně hodnotných cen na

www.nsh.cz a www.iqlandia.cz
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