VII. ročník literární soutěže DDM Stonožka

VYHODNOCENÍ
Sedmého ročníku literární soutěže „Povídky novoměstské“ se zúčastnilo celkem 32 tvůrců a tvůrkyň z vícera míst
naší republiky. Nejvíce příspěvků na téma „Hodina tělocviku“ se sešlo v kategorii B. Porotu příjemně překvapila
vysoká úroveň a vtip některých povídek, u jiných naopak zklamalo množství pravopisných chyb. Většina povídek
však byla kvalitní, nápaditá a originálně pojatá. Také tvůrce komiksů musíme pochválit za jejich hezky zpracované
příspěvky.
Porota po pečlivém zvážení a diskusi nad obsahem i formou rozhodla následovně:
Téma: Krátká povídka na téma „Hodina tělocviku“
Kategorie B (13 – 15 let):
1. místo: „Hodina tělocviku“, autor David JELÍNEK (Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice)
2. místo: „Já jsem já“, autorka Aneta HÁJKOVÁ (ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem)
3. místo: „Osud“, autorka Andrea SKALNÍKOVÁ (ZŠ T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem)
3. místo: „Pan Cvička“, autorka Kateřina HOLÁ (ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují)
Kategorie C (13 – 15 let):
1. místo: „Hodina tělocviku“, autorka Julie KOTKOVÁ (Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice)
2. místo: „Hodina tělocviku“, autorka Kateřina SIRŮČKOVÁ (Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice)
Téma: Strip (komiks) na libovolné téma
Kategorie A (10 – 12 let):
1. místo: bez názvu, autorka Kateřina KULHAVÁ (Ledeč nad Sázavou)
2. místo: „Moucha a dinosaurus“, autor Šimon PELIKÁN (Ledeč nad Sázavou)
3. místo: „Frankenstein“, autor Matěj PELIKÁN (Ledeč nad Sázavou)
Kategorie B (13 – 15 let):
1. místo: „¨Kdo je nejlepší?“, autorka Petra ŘÍHOVÁ (ZŠ E. Beneše, Písek)
2. místo: „O klokánkovi, který neuměl skákat“, autorka Kateřina LÁCHOVÁ (ZŠ E. Beneše, Písek)
3. místo: „Pouťové přání“, autorka Michaela HERMACHOVÁ (ZŠ E. Beneše, Písek)
Všem úspěšným tvůrcům srdečně gratulujeme a přejeme jim další tvůrčí úspěchy.
Poděkovat bychom chtěli i všem pedagogům a rodičům, kteří autory podporovali v jejich práci a zajistili odeslání
jejich soutěžních příspěvků.

V Novém Městě nad Metují dne 29. dubna 2019

Ondřej Černota
vedoucí oddělení společenských věd
Dům dětí a mládeže Stonožka

