
 

Jeden příběh dvojím perem 

aneb 

Děti přetváří českou literaturu 2020 

 

Propozice 

 

Věková kategorie: žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajícího nižšího stupně víceletých 

gymnázií 

I. kategorie: 6. – 7. ročník 

II. kategorie 8. – 9. ročník 

 

Úkol soutěžících:  

Každý soutěžící si ve své věkové kategorii vybere text k dotvoření. Jedná se o úryvky 

z knih českého autora Vojtěcha Matochy, na jehož utržené vyprávění musí navázat 

soutěžící.  

Akceptujeme libovolný přístup, uvítáme literární experiment i tradiční vyprávění.  

Neomezujeme rozsah soutěžní práce, uvítáme ale optimální rozsah mezi 3 – 5 

normostranami. Nenahrazujte kvalitu kvantitou. 

Není nutné se obeznámit s předloženými úryvky v originálním autorském znění. 

Učitele prosíme, aby provedli jazykovou korekturu textů svých žáků, stačí jedno 

čtení. Práce s nadměrným počtem gramatických chyb nebudou do soutěže přijaty. 



Přijímáme pouze soutěžní práce napsané ve Wordu. 

!!! Každý text je nezbytné doprovodit názvem a přihláškou, jinak jej nelze         

do soutěže zařadit. Nově vyžadujeme spojení přihlášky a soutěžního textu          

do jednoho souboru.  

 

Svá literární dílka zasílejte do 15. dubna 2020 na email skola@zs-travniky.cz 

nebo chrobakova@zs-travniky.cz, do předmětu emailu uveďte Jeden příběh 

dvojím perem 2020. 

 

Harmonogram soutěže: 

vyhlášení pondělí 9. března 2020 

uzávěrka středa 15. dubna 2020 

slavnostní vyhodnocení pondělí 25. května 2020 

 

 

Odměna: 

Odborná porota složená z redaktorů literárního časopisu Texty z nejúspěšnějších 

prací sestaví dětský literární sborník Textíky 2020, který bude vítězům soutěže 

předán v průběhu slavnostního dopoledne na ZŠ Trávníky 25. května 2020, a to 

společně s dalšími hmotnými cenami.  

Ovšem největší radostí jistě bude setkání a čtení s Vojtěchem Matochou, autorem 

Prašin, z nichž byly vybrány soutěžní úryvky. První díl Prašiny byl nominován v roce 

2019 na Magnesii Literu za knihu pro děti a mládež. 

 

Propozice, přihlášku do soutěže a soutěžní úryvky pro obě kategorie je možné si 

např. stáhnout z webu školy www.zs-travniky.cz. 

 

Soutěžícím přejeme spoustu literárních a tvůrčích zážitků a těšíme se na vaše 

příspěvky!  

                             Za organizátory: Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D. 

                                                               ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, 608 619 259 

 

Ve Vsetíně 9. března 2020 
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