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V Ostravě dne 10.2.2014

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

V rámci 4. Ostravského knižního veletrhu, který se uskuteční 7. – 9. března 2014 na Výstavišti Černá louka 

v Ostravě proběhla pro děti základních škol Moravskoslezského kraje literární soutěž „O nejhezčí básničku“ na 

téma „Pohádkový příběh“ nebo „Kniha“. Ráda bych Vás informovala o výsledcích této soutěže. Celkem se do 

soutěže zapojilo rekordních 187 básní. Tento výsledek nás velmi mile překvapil. Je příjemným zjištěním, že 

v dnešní uspěchané a přetechnizované době si žáci a pedagogové našli čas a společně vytvořili díla plná vtipu, 

nápadů, fantazie.

 

A jak výsledky dopadly? 

1. kategorie (1. – 5. třída) 

1. místo – „O popeláři“ - Základní škola a Mateřská škola, A.Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, 700 30 Třída: 5. A 

2. místo - „Život“ - Základní škola a Mateřská škola Raškovice, Raškovice 18, 739 04 Raškovice, Třída: 5. B 

3. místo „Pomatená pohádka“ - Mateřská škola a Základní škola V. Košaře 6, Ostrava-Dubina 700 30, Třída: 5. B 

 

2. kategorie (6. – 9. třída) 

1. místo – „Čínský sen“ - Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, Jindřichov 457, 793 83 Jindřichov, Třída: 6. 

2. místo - „Knížka“ - Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, Třída: 6. A 

3. místo - „Svět pohádek“ - Základní škola a Mateřská škola s polským vyuč. jazykem Dolní Lutyně, Třída: 8. 

 
Předání výher proběhne první den výstavy 7. března od 11:45 na pódiu 4. Ostravského knižního veletrhu 

(pavilon A, výstavní hala A2), kde vítězům zazpívá Daniel Mrózek (finalista soutěže Hlas ČeskoSlovenska). 

Všechny básničky budou také v hale k vidění, můžete si tak přijít přečíst básně od svých „konkurentů“ nebo 

třeba načerpat inspiraci pro příští rok. 

Mediálním partnerem této soutěže byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem ®, o. p. s.  

 

Všem výhercům gratuluji a ještě jednou Vám velmi děkuji za spolupráci. 

 

S pozdravem 
 
Ing. Katrin Tomanová 

manažer výstavy 4. Ostravský knižní veletrh 


