ÚSTECKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE
ÚSTECKÁ KRAJSKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚSTÍ NAD LABEM
ZA PODPORY
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

vyhlašují 8. ročník soutěže

LITERÁRNÍ ÚSTÍ 2010
pro žáky a studenty základních a středních škol v okrese Ústí nad Labem

JAKÁ JSOU TÉMATA?

? 1. ...a proto mám Ústí vlastně rád(a)
? 2. (Ne)slušná mládež
? 3. Poprvé lanovkou

- (úvaha)
- (vyprávění)
- (báseň)

KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?
? 1. kategorie - 6. - 7. třídy základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
? 2. kategorie - 8. - 9. třídy základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
? 3. kategorie - střední školy a vyšší ročníky víceletých
gymnázií
JAK SE MOHU ZAPOJIT DO SOUTĚŽE? Vyber si některé z nabízených témat a napiš literární práci v daném
žánru libovolného rozsahu. (Nejvhodnější podoba textu je elektronická, ale samozřejmě přijímáme i ručně
psané texty.) Své práci prosím dej vlastní originální název. Dále uveď vybrané téma, na které jsi psal/a, své
plné jméno, věk, školu, kterou navštěvuješ, a třídu. Uvést můžeš i kontakt přímo na sebe. Ke každému tématu
smíš odevzdat pouze jednu práci (tj. v soutěži můžeš mít zařazeny max. 3 literární práce).
DO KDY MÁM SVOU PRÁCI ODEVZDAT? Práci doruč nejpozději do 4. listopadu 2010, buď prostřednictvím
své školy, nebo sám/a, na adresu Ústecký parlament dětí a mládeže, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 19
(vchod z Bělehradské ulice), 400 01, Ústí nad Labem. V případě elektronické verze pošli prosím svou práci na
e-mailovou adresu parlamentdeti.usti@volny.cz. Obálku, nebo předmět e-mailové zprávy, označ heslem Literární Ústí.
KDO BUDE MOU PRÁCI HODNOTIT?
? členové Ústeckého parlamentu dětí a mládeže
? Jaroslav Černý - zástupce ředitele Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem
? Mgr. Michaela Čermáková - absolventka PF UJEP a učitelka na 1. stupni ZŠ
? Mgr. Jana Pokorná - pedagog volného času Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem
? Bc. Alena Romanová - koordinátorka projektu Zdravé město Ústí nad Labem
? Katrin Přikrylová - studentka UK Praha, nejúspěšnější autorka prací 7. ročníku Literárního Ústí
KOLIK BUDE OCENĚNÝCH PRACÍ A KDY SE DOZVÍM, ZDA JSEM USPĚL/A? V každé kategorii budou
vyhlášeni tři výherci, vždy každý zvlášť pro jedno téma. Pořadatel v případě hojné účasti či větším počtu kvalitních prací může ocenit i více soutěžících. Předpokládané datum slavnostního vyhlášení výsledků soutěže je
23. 11. 2010 od 15:00 hod. Přesný termín bude zveřejněn na www.ddmul.cz a sdělen všem zúčastněným
školám a umístěným soutěžícím. Ti obdrží věcné ceny. Na vyhlášení je každý účastník soutěže srdečně zván.
KDO MI PORADÍ? Další informace k soutěži vám poskytne Jaroslav Černý v DDM, Velká Hradební 19 (vchod
z Bělehradské ulice),Ústí n. Labem, telefon 475 210 861, 777 803 983, e-mail parlamentdeti.usti@volny.cz .

