POVÍDKOVÁ SOUTĚŽ!!! POVÍDKOVÁ SOUTĚŽ!!! POVÍDKOVÁ SOUTĚŽ!!!
Milé děti!
Připravili jsme pro Vás napínavou soutěž v psaní povídek. Chceme Vám dát příležitost k tvořivému použití
češtiny, mateřského jazyka, který sdílíte nejen s dětmi v České republice, ale i s dětmi, které žijí stejně
jako vy v „cizině“. Podělte se o své zážitky, dojmy, zkušenosti, veselé a zajímavé příhody, nebo si vymyslete
příběh ze země, kde žijete. Vaše dílka pak doputují do všech koutů světa k ostatním dětem, a i Vy budete
mít příležitost dozvědět se, jak se žije v zahraničí ostatním. Těšíme se na zajímavé čtení!
Povídková soutěž na téma

Země, kde žiji
The Country Where I Live
Le pays dans lequel je vis

Das Land wo ich lebe

El país donde vivo

Hlavním cílem soutěže je udržení, podpora a rozvoj českého jazyka u dětí Čechů a Češek žijících v zahraničí.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti žijící v zahraničí (nejen na Islandu), které mají mateřštinu či druhý jazyk češtinu.
Soutěž má tři věkové kategorie: 6–8, 9–12 a 13–16 let. Děti do 12 let mohou zaslat i kreslené povídky.
Soutěžní povídky o rozsahu maximálně 4 strany formátu A4 zasílejte do 30. dubna 2013 elektronicky na email: renatapeskova@yahoo.com
nebo písemně na adresu:
Spolek Čeština na Islandu
c/o Renata Emilsson Pešková
Tunguvegi 18
108 Reykjavík
Island

Pro vítěze soutěže jsme připravili ceny v podobě knih a předplatného oblíbených českých časopisů pro děti.
U soutěžní povídky nezapomeňte uvést jméno a příjmení, věk, adresu a email. Těšíme se na všechny příspěvky!
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v červnu 2013 na webových stránkách spolku ČENI tungumalatorg.is/tekkneska/, na stránkách
českého velvyslanectví v Oslu a prostřednictvím vybraných médií.
Porota soutěže:
Jan Burian (básník, písničkář a prozaik); Irena Šťastná (básnířka a prozaička); Václav Žmolík (novinář, publicista a scénárista);
Vhrsti (český spisovatel, ilustrátor a autor knih pro děti)

Za pořadatele soutěže Renata Emilsson Pešková a Pavel Halla
Spolek Čeština na Islandu/Félagið Tékkneska á Íslandi

