
5. ročník literárno-výtvarnej súťaže pre bra slavských školákov 

  Bra slava, moje mesto 2015

Pravidlá súťaže: 
všetky literárne aj výtvarné práce musia obsahovať eto 

údaje (inak môžu byť vylúčené):
 meno a priezvisko 

 vek 
 trieda 

 adresa školy i bydliska 
 kontakt (môže byť E-mail)

meno osobnos  – témy súťažného príspevku  
 a kategória

Súťaží sa v troch kategóriách: 

1. kategória: najmladší žiaci (1. – 2. ročník ZŠ) 
2. kategória: mladší žiaci 
(3. – 5. ročník ZŠ, prima osemročných gymnázií) 
3. kategória: starší žiaci 
(6. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta osemročných gymnázií) 

na tému OSOBNOSTI BRATISLAVY 
Pripomeňme si významné osobnos , ktorých osud je spätý s Bra slavou. Môžu to byť rodáci, ale aj cu dzinci, ktorí naším 

mestom prechádzali. Postavy z minulos , z legiend, ale aj súčasné osobnos . Oceníme fantáziu, je dovolené cestovať v čase, 
osoba však nesmie byť vymyslená, preto uveďte jej meno, čas, kedy sa v našom meste zdržiavala, prípadne         čin, 

ktorým sa preslávila. 

literárne práce:
Neuveríte, koho som stretol! 
Napíšte príbeh, ako ste sa stretli s osobou, ktorá sa zapísala 
do histórie Bra slavy. Kto to bol? Kde ste sa stretli? 
Čo ste spolu zažili? Správala sa v súkromí inak, ako ste očakávali? 
Stretli ste sa v minulos  alebo ona prišla za vami do súčasnos ? 
Alebo stále žije?    má rozsah maximálne 4 strany A4.   Poviedka     
Oceníme originálny nápad, fantáziu, myšlienku príbehu 
a zručnosť v písaní žánru.

Bra slava sa mi páči...
Predstavte si, že ste slávna osobnosť z minulos  alebo súčasnos  
Bra slavy. Vžite sa do jej pocitov, problémov, myslenia a napíšte 

, čo sa jej na Bra slave páči alebo čo by zmenila. báseň
Králi bývali na hrade, básnici chodievali na Devín, maliarov 
inšpirujú brehy Dunaja, architek  menia podobu mesta. 
Môžu to byť postavy z bra slavských legiend, ale i celkom reálne: 
Schöne Náci, Július Sa nský, Andersen...  Oceníme náladu básne, 
fantáziu autora a formu veršovania. Rozsah ľubovoľný.  

výtvarné práce:
Pocta osobnos

Ľubovoľnou technikou alebo aj ich kombináciou 
vyjadrite poctu niektorej z osobnos , spätej  

       osudom s Bra slavou. Môže to byť pomník 
alebo výjav zo života. Oceníme originalitu, nápad 

a výtvarnú zručnosť. K práci uveďte meno 
zvolenej postavy. Môže to byť dielo jednotlivca 

alebo triedneho kolek vu. 

Súťažné práce odovzdajte do osobne, klasickou poštou v obálke s názvom súťaže 30. apríla 2015 
(Mestská knižnica v Bra slave, Klariská 16, 814 79 Bra slava 1) alebo mailom: dramaturgia@mestskakniznica.sk      

  Slávnostné ocenenie víťazov sa bude konať v máji 2015. Dátum a miesto upresníme na www.mestskakniznica.sk

Mestská knižnica v Bra slave  v spolupráci s verejnými knižnicami 
v Bra slave – Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bra slava – Nové Mesto 

a Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje

Najlepšie výtvarné práce (plošné, výška 85 cm 
a šírka 125 cm) by sa so súhlasom autora stali 

  súčasťou stálej výstavy v priestoroch MKB.   


