Školáci môžu písať a kresliť o dobrodružstvách v meste
Svojimi hororovými či fantazijnými poviedkami, kresbami i dobrodružnými príbehmi sa môžu zapojiť do
súťaže Bratislava, moje mesto do 27. marca.
BRATISLAVA. Bratislavskí školáci, ktorí radi píšu, maľujú či kreslia, sa môžu ešte do 27. marca zapojiť do tvorivej
literárno-výtvarnej súťaže Bratislava, moje mesto.
Súťaž pokračuje už svojím tretím ročníkom, témou tohto ročníka je Dobrodružstvo v Bratislave. Agentúru SITA o
súťaži informovala Zuzana Litpáková z bratislavskej Mestskej knižnice.
Dobrodružstvo, fantázia či horor
Súťaží sa v troch tematických okruhoch. Prvým je dobrodružný príbeh na tému Tajná skrýša. Žiaci majú písať o
mieste v Bratislave, kde by si postavili tajnú skrýšu, o tom, čo by v nej chceli zažiť.
Druhou možnosťou je fantazijná poviedka Čo priplávalo po Dunaji? Školáci napíšu o tom, aké záhady môže
priniesť voda, odkiaľ sa to vzalo, či sa to dá vyloviť a ako to zmení život obyvateľov v našom meste.
Posledný námet je Strašidelný príbeh v Bratislave, hororová poviedka o tom, aké strašidelné zákutia sú v
Bratislave a jej okolí, čo sa deje v opustených domoch či tmavých lesoch.
Písať aj maľovať
Na jednotlivé námety môžu súťažiaci posielať literárnu alebo výtvarnú prácu. Pri literárnych prácach musia
dodržať žáner a rozsah textu maximálne päť strán. Hodnotiť sa bude originálny nápad, napätie príbehu i
zručnosť v písaní daného žánru.
Vo výtvarnej práci sa podmienky nekladú. Môže to byť dielo jednotlivca alebo triedneho kolektívu, či
kombinácia rôznych výtvarných techník. Podmienkou však je, že v námete musí figurovať Bratislava. V prácach
nesmie chýbať jej názov, výber témy, meno a priezvisko autora, adresa bydliska, adresa školy, trieda a vek.
Hororové i fantazijné poviedky, dobrodružné príbehy či výkresy môžu žiaci odovzdať do 27. marca osobne v
bratislavskej Mestskej knižnici, alebo poslať ich poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814
79 Bratislava 1 s označením Bratislava, moje mesto 2012. Víťazov súťaže vyberú a slávnostne ocenia v apríli, na
výhercov čakajú zaujímavé ceny.
Tretí ročník detskej tvorivej súťaže Bratislava - moje mesto vyhlásila Mestská knižnica v Bratislave spolu so
Staromestskou, ružinovskou, petržalskou a novomestskou knižnicou 1. októbra minulého roku.
Poslaním súťaže je podporiť fantáziu a tvorivosť detí a mládeže, rozvíjať ich vyjadrovacie schopnosti v literárnej
či výtvarnej podobe, podporiť vzťah detí k mestu, v ktorom žijú, učia sa i trávia voľný čas. Súťaž chce upriamiť
pozornosť na Bratislavu a predstaviť ju obyvateľom očami detí.
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