
  

   
 

V rámci Dnů polské kultury 2016 vyhlašuje knihovna společně se Statutárním městem 
Brnem soutěž „Poznej Poznaň“.  
 

Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích: 
 - předškoláci – 3. třída  
 - 4. – 6. třída  
 - 7. – 9. třída  
 

Předškoláci – 3. třída – výtvarný úkol 
Nakresli nějaké místo z brněnských pověstí, které bys ukázal svému polskému kamarádovi. 
 

4. – 6. třída – kvíz 
S pomocí internetu a knih vyplň znalostní kvíz (k dostání u knihovnice) 
 

7. – 9. třída – kvíz 
S pomocí internetu a knih vyplň znalostní kvíz (k dostání u knihovnice). 
 

Vyhodnocení:  
V kategorii předškoláků až 3. třída dostanou děti za výtvarně zpracovaný úkol omalovánky „Staň se 
malým znalcem Poznaně.“ Tři nejlepší práce budou oceněny dárkovým balíčkem.  
 

Ze zbývajících dvou kategorií budou vylosováni vždy dva výherci (jeden z každé kategorie), kteří 
pojedou na výlet do polské Poznaně. Každý z výherců si s sebou vezme dospělý doprovod.  
 

Soutěž probíhá od 9. 4. do 30. 5. 2016. Společně se splněným úkolem je třeba odevzdat 
přihlášku níže podepsanou zákonným zástupcem. Výtvarné práce i vyplněný kvíz odevzdávej 
v Knihovně pro děti a mládež, Kobližná 4 nebo na jednotlivých pobočkách.   
 

Výsledky soutěže budou zveřejněny na Dětském dni 4. 6. 2016 a na www.kjm.cz.  
 
 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------
-Přihláška do soutěže Poznej Poznaň 

 
Jméno dítěte:                                                                      Datum narození: 
 

Adresa: 
 

Telefon:                                                               E-mail: 
 

 

Kategorie: předškoláci – 3. třída      4. – 6. třída     7. – 9. třída   
 

Všechny soutěžní práce se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně.  Vybrané práce mohou být použity 
na výstavu v prostorách knihovny, u každé práce bude uvedeno jméno autora a jeho věk. 
 

Podpis rodičů: 
 
 
 
 

Odevzdáním vyplněné přihlášky a soutěžní práce uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých v rozsahu této akce Knihovně Jiřího Mahena v Brně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 


