Literární sout ž 2017 - 5. ro ník
Den porozum ní
Témata:

1. Má dnes emeslo zlaté dno?
2. Postihne nás digitální demence?
3. Malá vít zství
4. Selský rozum
5. Jak jsem se p esv d il/a o
pravdivosti p ísloví

6. Osam lý vlk zahyne, sme ka však p ežije
/hra o tr ny/
7. Respekt, být respektován
8. To byl ale trapas
9. Jak jsem p ekonal/a sám/a sebe
10. M j nejsiln jší zážitek

Zapojení škol a instituce do sout že:
St ední pr myslová škola dopravní, a. s., Plze ská 298/217a, 150 00 Praha 5
St ední škola Jarov, Praha 9, U

ovská 100/1, PS 190 00

SOU gastronomie a podnikání, Za erným mostem 3/362, 198 00 Praha 9
St ední škola gastronomická a hotelová, s.r.o., Vrbova 1233, 14700, Praha
St ední pr myslová škola na Proseku, Novoborská 2, Praha 9
Pravidla:
Vybrat jedno z témat. Napsat literární text jakéhokoliv slohového útvaru s maximem 300 slov
do formulá e, který je p ílohou vyhlášení sout že na emailových adresách pedagog daných
škol.
Za školu je možné odevzdat celkem deset písemných prací.
Práce odešlete do 3. 11. 2017 na email: rosekaterina@gmail.com
Hodnotitelé:
Práce budou hodnoceny nezávislou komisí, která nep sobí na žádné škole. Hodnotitelem je
Svaz postižených civiliza ními chorobami v eské republice, z.s. – s týmem paní Heleny
Chaloupkové, p edsedkyn OO Praha 5.
Hodnocení:
Bodová škála je 10 bod . ím vyšší bod, tím vyšší ohodnocení.
Vyhodnocení:
V Vyhlášení výsledk v prostorách SOU gastronomie a podnikání, Za erným mostem 3/362,
198 00 Praha 9 za ú asti všech hodnotitel a editel škol 14. prosince 2017 v 9.00 hod.
Nejlepší práce budou odm n ny diplomem a v cnou cenou.
Organiza ní plán:
Vyhlášení sout že:
Odevzdání literárního textu:
Hodnocení prací:
Vyhlášení literárních prací:

12. 9. 2017
do 3. listopadu 2017
4. listopadu – 8. prosince 2017
14. 12. 2017

