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nakladatelství
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Plaha 1, Na Perštýně
teteion 24 51 51/ 6

_ :.-,; ieps í verše, pohúii!u, !lovídku,
._--cI:. iiohou posíf}t beheI0 Celého

, _-:l1á;ka .io soutú ",'le q*rr' :rutné) .
_ -- j:l].^ie vžuy tii nejiepsí z kuždé

črtu. Svoje práce
soutěžního období

věkové skupiny.
_ __. ,:'.,ivt,:,tiu :jJutl,.l ,l rr,t _;,ct j. z L. - . tříd

Iv,
Ru

, ,- _-i:,. joutÉ1 že se &0it,_lr,l sil(iasinit i
_::'-,,,žicí ne jv7se 1-i.t]rlj 11r3g..- i.

(před_

poháclek neJnilejších".
grallickou a nalířskbu

výtvarné kroužky, ale
Práce by něly být na

iit er. árn l

,,,i:ezné práce bi^,.i.-,u rtrilr.Lizovány, .JalLších pět prací od-
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-' je nágtv scut,"Ďže o nc jpěk;:ě ji'i í_

z literárních a historlckých zajínavostí
je někol1k nánětů, Jlstě sl vyqyslíte Ještě

- po ,;lopách. l1terární nebo historlcké osobnosti Vašeho

kra,ie ( žlvot, dí1o, f otograť. rnate;,iá1, příp" záznarn

z besedy)
* l*terárně historická napka (zak*eslit raísta, která

k;,oužek navštívil)
p: stopách hrdinů knížky z Vašeho kraje
z áz:lam z be§edy s nékterýn panětníkorr ( za j ínavá

h-.];cťická událost )

pověst,

* *e scuěasnosti (névštéva výstav, divadelních představení,

beseda s pracovníken některého zajínavého oboru ap,)

Putovní výstavka by něla být na volných čtvrtkách rozrněru

A J - kroužky §i budou svoje práce běhen daléího ško}ního roku

vyněňovat.
podrnínky souté že:

- vedoucí poóle příhlášku a seznaí] účastníků s udáníro věku dětí

-.v průběhu soutéže butlou č]-enové kroužku posílat zprávy o své

, *^Á .. rre jz.l jín3yě jší opět uveřejníne v novináchprácl oo Án,U, lJ
Á}batros

.souhrnnouzprávuoceloročnípráciazhotovenouvýstavkgpošlou
vedoucí uo redukce (ilč jo .;1, oíeznt, :..9'l 6,

na s jez,].
nejiep.;ích pracr bu,"1e o,]il,,nerio, da}šínejlepší pozvome
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,Poezže nó.s uči
iak žít, abachom
ze žiuata neztratili
ani drobečelr,.

Mělme rddi žiDot,
mějme rddi sDět."

František Hfubín
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