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Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom Centrum voľného času v Žiari nad Hronom 

vyhlasuje literárnu súťaž 

Ako sa nám žije... 

s aktuálnou témou MIER. Blízkosť vojnového konfliktu, ktorý sa vo februári rozpútal takmer na 

našich hraniciach nás všetkých veľmi zasiahol. Zapojte sa so svojimi žiakmi do literárnej súťaže. 

Umožnime žiakom a študentom podať svoju výpoveď o tom, aký vplyv to má alebo nemá na 

ich každodenný život.  Čo pre nich znamená slovo mier a ako vnímajú svet v kontexte aktuálnej 

situácie. Môžeme ako jednotlivci niečo spraviť, pomôcť, ovplyvniť svetový mier? 

 

 



Literárna súťaž: 
Téma:  

 mier. 

Literárny druh/útvar: 

 próza (úvaha, esej, poviedka, opis...), 

 rozsah max. 1 A4. 

Vekové kategórie: 

 žiaci II. stupňa  ZŠ, 

 žiaci SŠ. 

Ďalšie podmienky: 

 každá práca musí byť originál, 

 každý autor posiela len jednu prácu, 

 každá práca musí mať názov. 

Literárne práce zasielajte v nasledovnej úprave: 

 písmo Times New Roman alebo Calibri, 

 veľkosť písma 12, 

 riadkovanie 1,5, 

 priamo v práci je potrebné uviesť meno autora, triedu a školu (na začiatku alebo na konci), 

 pri elektronickom zasielaní každá práca musí byť v samostatnom súbore (jedna práca – jeden 

súbor), názov súboru: priezvisko a meno súťažiaceho, 

 osobne v CVČ do 27.5.2021 do 15.30 alebo elektronicky na: pedagogikacvczh@gmail.com (v 

predmete správy uveďte „Ako sa nám žije...“) do 29.5.2021 do 18.00. 

    

Všetky práce ohodnotí nezávislá porota. Víťazné práce budú podľa aktuálnych možností uverejnené na 

webovom sídle CVČ,FB CVČ alebo v Mestských novinách. Ceny pre víťazov zabezpečí CVČ. Zaslaním 

práce do súťaže autor súhlasí s jej ďalším využitím pre vzdelávacie, výstavné a propagačné aktivity 

realizované Centrom voľného času v Žiari nad Hronom. Zaslaním práce do súťaže súťažiaci súhlasí so 

všetkými podmienkami súťaže.  

 

Mgr. Helena Gáfriková 
riaditeľka CVČ 
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