
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola 
svaté Anežky České v Odrách 

vyhlašuje 
celostátní literární soutěž církevních středních škol a víceletých gymnázií

„Existují dva způsoby, jak žít život. 
Ten první je myslet si, že nic není zázrak. 

Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“ 
(Albert Einstein)

Letošní rok byl (a stále je) specifický. Nejenom tím, jaké zkoušky a nástrahy nám přinesl, ale také svou 
psanou podobou. Obsahuje totiž tři stejné číslice. Hlavní roli v roce dva tisíce dvacet dva hraje číslo DVA. 
A právě tomuto číslu věnujeme letošní ročník literární soutěže.

Kategorie A – próza  (1. – 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií):
Prozaický text (vypravování, úvaha, fejeton, líčení…) na jedno ze zadaných témat, minimální počet slov 250.

Kategorie B – poezie  (1. – 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií):
Lyrický či lyrickoepický text na jedno ze zadaných témat, minimální počet strof 5.

Kategorie C – obrazová poezie  (1. – 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií):
Kaligram reflektující jedno z výše uvedených témat s důrazem na číslo dva. Kaligram barevně naskenujte, 
složitější text prosím přepište ve Wordu pod kaligram.

Každou přihlášenou školu prosíme o zaslání celkem 3 prací, které vzejdou ze školního kola (1 práce z každé kategorie). Práce po-
sílejte v souboru Word na e-mail literarnisoutez@post.cz do 18. 12. 2022. První strana by měla obsahovat: název školy a adresu 
školy pro případné zaslání cen, jméno žáka, třídu a rok narození žáka, název práce, kategorii, e-mailový kontakt na žáka, jméno  
a e-mail vedoucího učitele. Zasláním práce souhlasíte se zpracovaním osobních údajů.

Vyhlášení výsledků proběhne na jaře 2023, v hodnotící komisi usednou učitelé českého jazyka a literatury a školní kaplan ze 
Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách. O výsledcích Vás budeme informovat. 

   Témata:
• Dva životy, jedna cesta (Adam a Eva, Romeo a Julie…)
• 2022 let historie a poučení
• Každý má dvě tváře
• Druhá šance 

Těšíme se na spolupráci a na Vaše literární příspěvky

 7. 
ročník


