V roce 2010 si budeme připomínat výročí narození českých pohádkářů
- Boženy Němcové (190 let), Karla Čapka (120 let) a 140 let od úmrtí Karla Jaromíra Erbena.

K těmto výročím vyhlašuje občanské sdružení Naše Lány

Literární soutěž pro děti a –náctileté
jako součást 4. ročníku Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme lánské knihovně
Zadání literární soutěže:
• Žáci základní školy I. stupeň (1. – 5. třída)
Vyberte si jednu pohádkovou epizodu (určitý dějový moment nebo situaci z vaší oblíbené pohádky)
a zpracujte ji formou vypravování (POZOR! Úkolem není převyprávět celou pohádku od začátku až do konce!)
•	Žáci základní školy II. stupeň (6. – 9. třída)
Můžete zvolit jedno ze dvou témat:
1. Napište výstižnou charakteristiku některé postavy z příběhů o Harrym Potterovi.
2. Napište vypravování, které bude spojovat tradiční pohádkové postavy nebo prvky s realitou moderního světa.
• Studenti 1. - 4. ročníku středních a odborných škol (věk 15-19 let)
Můžete zvolit jedno ze dvou témat:
1. „Člověk proti zkáze“ – napište pohádkové vypravování na téma boje proti hrozbám současného světa
2. Napište charakteristiku jednoho z pedagogů z příběhů o Harrym Potterovi.
Koho a čím mi charakterizovaná osoba připomíná z mých učitelů, pedagogů?
Rozsah soutěžního textu může být maximálně dvě stránky formátu A4 (ručně psaný i strojově psaný text).
Soutěžní práce zasílejte (s uvedením jména, příjmení, věku, adresy a kontaktního telefonu/emailu) nejpozději do 28. 2. 2010 na adresu
Naše Lány, občanské sdružení, Lesní čp. 498, Lány nebo na email: sdruzeni@lany.cz. Literární soutěže se mohou zúčastnit libovolní
zájemci splňující výše uvedené zadání soutěže, bez ohledu na bydliště. Zaslané soutěžní literární práce bude posuzovat porota
ve složení: Václava Nováková, Václav Vodvářka a Marta Matějková. Nejlepší práce budou zveřejněny v Lánských novinách
a na webových stránkách sdružení Naše Lány.
Vyhlášení vítězů literární soutěže bude v neděli 21. března 2010 v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech v rámci Čtení pro celou rodinu
aneb pomáháme lánské knihovně. Literární práce budou v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech dne 21. 3. 2010 vystaveny.

Dále vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti z Mateřské školy v Lánech
							
a Domečku, klubu pro rodiče a děti(věk 3 – 6 let)
Zadání výtvarné soutěže:

• Nakreslete libovolnou výtvarnou technikou svůj oblíbený pohádkový příběh, jednu epizodu z oblíbené pohádky.
Vítězné výtvarné práce bude vybírat porota složená ze členů občanského sdružení Naše Lány a pedagogického sboru Mateřské školy
v Lánech. Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže bude v neděli 21. března 2010 v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech v rámci Čtení pro celou
rodinu aneb pomáháme lánské knihovně. Výtvarné práce budou v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech dne 21. 3. 2010 vystaveny.
Děti, které nenavštěvují Mateřskou školu v Lánech odevzdají své výtvarné práce v Domečku.

Partneři akce: Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, Mateřská škola Lány, Muzeum T.G. Masaryka v Lánech.

