
Bylo nebylo jedno stavení – on to nebyl vlastně žádný dům, ale prostá chýše z vrbových proutků. Žil byl tam statný mládenec, který 

se jednoho dne rozhodl, že půjde do světa vysvobodit princeznu uvězněnou v dračím doupěti… 

cesta byla strastiplná, musel nejdříve překonat skalnaté pohoří a vyprahlou poušť, až konečně došel k místu, kde drak věznil 

princeznu. Bojoval s ním tři dny a tři noci, až nad ním zvítězil. Tak krásnou princeznu vysvobodil. 

A jak už to v pohádkách bývá, byla velká svatba. A jestli neumřeli, tak tam žijí šťastně dodnes… 

„JE TO NA DRAKA“ 

Příběhu školní zahrady KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna chybí už jen drak. 

Chýšky i skalisko, poušť i princeznin hrádek je pro hlavní hrdiny připraven. 

KMŠ Karolínka vyhlašuje soutěžní přehlídku literárních prací 

Povídání na draka 

Doba konání: 1. 3. - 25. 4. 2014; slavnostní vyhlášení: 15. 6. 2014 na farním dni 
 

Téma: Josífkova zahrada aneb Příběh školní zahrady KMŠ Karolínka. 
 
Kategorie: 
 
Jednotlivci: A: 3 – 8 let – s dopomocí rodičů 
  B: 9 – 11 let 
  C: od 12 let a Literárně-dramatický obor ZUŠ 
  D: dospělí 
 
Týmy:  E: Spolča – týmová práce alespoň tří členů téhož společenství (mládež, schola, senioři, 
  mamky, tátové, mladé rodiny...) nebo uskupení (skautská družina, ministranti, družstvo 
  házené...) 
  F: Rodiny – týmová práce alespoň jednoho rodiče a jednoho dítěte 
  G: Školní třídy – práce žáků pod vedením učitele (ZŠ 1. i 2. stupeň) 
 
Žánr a forma: Prozaické i veršované pohádky, písňové texty, básničky a říkanky, povídky, fejetony, 
bajky, scénáře realizovatelné v KMŠ Karolínka, apokryfy atp. (Vycházíme ale z pohádek, dodržujeme 
základní pohádková schémata: protiklad dobra a zla, dobro vítězící...) 
 
Oficiální jazyk: český. Hodnotíme nejen nápad, ale také sloh, bohatost jazyka i vyjadřovací schopnosti. 
 
Práce musejí respektovat požadavky zvoleného žánru, maximální rozsah 4 normostrany. 
 
Práce je možno odevzdávat pouze e-mailem je.to.na.draka@gmail.com v editovatelném textovém 
formátu (.doc, .docx, .txt, .rtf, .odt...). Jako přílohu textové verze můžeme přijmout i kvalitní zvukovou 
nahrávku například říkanek nejmenších, zpívánek, fotografii rukopisu školáků nebo foto/scan ilustrace. 
 
V e-mailu je nutno uvést kategorii, název díla, jméno a příjmení autora, měsíc a rok jeho 
narození, místo bydliště, kontaktní telefon. Za kontaktní e-mail považujeme odesílající e-mail. 

Slavnostní přehlídka všech prací a vyhodnocení proběhne 
na Farním dni 15. června 2014. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky 
obsahující přímý rozpor s duchem zřizovatele KMŠ Karolínka. 
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