
Městská knihovna Kyjov vyhlašuje sedmý 

ročník  

soutěže JIŽNÍ MORAVA ČTE 

letos s tématem: „CO VYPRÁVÍ VODA“ 

 
 Voda, jeden z přírodních elementů, tvoří společně se vzduchem 

základní podmínky pro život na Zemi. O světě pod vodou víme 

mnoho, ale je vše opravdu tak, jak se na první pohled zdá? 

Neskrývají se v hlubinách oceánů a moří například různá království, 

která jsou lidem zapovězena?  

Téma „Co vypráví voda“ dává soutěžícím prostor pro kreativní 

vyjádření fantazijního a snového světa, života lidem blízkého, ale 

zároveň vzdáleného, uchopitelného i neuchopitelného. Téma nabízí 

dostatek prostoru pro literární ztvárnění fantazijních příběhů, ale 

také pro výtvarné zpracování vodních světů a říší. 

Účastnit soutěže se mohou děti ve věku 4 – 15 let. 

Svůj talent a kreativitu mohou uplatnit ve třech hlavních 

disciplínách:  

• Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, 

fotografie, komiks) 

• Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, próza, 

legenda, pověst, fejeton, esej, novela, fantasy)  

• Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, 

šotu, krátkého filmu) 

 

 



 

Každoročně probíhá soutěž v sedmi kategoriích: 

• 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / jednotlivci 

• 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / jednotlivci 

• 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků 

víceletých gymnázií / jednotlivci  

• 4. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let 

• 5. kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2. tř.) / (jednotlivci i 

skupiny) 

• 6. kategorie volné tvorby (3. – 5. tř.) / (jednotlivci i 

skupiny) 

• 7. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších 

ročníků víceletých gymnázií / (jednotlivci i skupiny) 

 

PRÁCE JE NUTNÉ ODEVZDAT spolu s VYPLNĚNOU 

PŘIHLÁŠKOU DO 31.10.2022 !!! 

Osobně: dětské oddělení knihovny 

Elektronicky: detske@knihovna-kyjov.cz 

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE – 5.11.2022 v 15:00 

hodin. 

 

Vítězové v jednotlivých kategoriích z regionálního kola se následně 

utkají v kole krajském. Slavnostní vyhlášení těch úplně nejlepších 

z nich proběhne v prosinci ve dvou fázích tradičně v prostorách 

Hvězdárny a planetária Brno a brněnského Divadla Polárka. 

V minulém roce se projektu zapojilo 49 moravských knihoven, které 

realizovaly 113 akcí v rámci doprovodného programu, kterého se 

účastnilo celkem 3 248 dětí a 676 dospělých. 

Veškeré informace a novinky o projektu najdete na 

webu www.jiznimoravacte.cz nebo na facebookovém 

profilu https://www.facebook.com/jiznimoravacte/. 

mailto:detske@knihovna-kyjov.cz
http://www.jiznimoravacte.cz/
https://www.facebook.com/jiznimoravacte/

