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Kámen mudrců aneb Zpátky ke 
knížkám 

Program literární 
gramotnosti           

Oddělení služeb knihovnám           
 

     Kámen mudrců se poprvé představil na veletrhu Svět knihy v Praze a následně na 4. 
prodejní knižní výstavě Svět knihy dětem v Jičíně. 
 
      Sova Boženka a její nová velká soutěž 
 
      Sova Boženka je nejvyšší knihovnice v největší soví knihovně. Zajímají ji 
všechny knihy, zejména ty pro děti a mládež. A proto si pro všechny školáky 
vymyslela soutěž o čtení, psaní a kreslení. Soutěž se nazývá Program literární 
gramotnosti - Kámen mudrců aneb Zpátky ke knížkám. 
 
      Do soutěže se může přihlásit jednotlivec, ale i celá školní třída nebo skupina 
nadšených spisovatelů. Pokud se přihlásíte jako kolektiv, zároveň neztrácíte naději na 
ocenění mezi jednotlivci. Stačí se zaregistrovat vyplněním přihlášky, která je k dispozici v 
periodiku Moje 1. noviny a na internetu: www.moje1noviny.cz/kamenmudrcu a na letácích. 
Pořadatel soutěže ihned potvrdí přijetí přihlášky zasláním tzv. „literárního pasu“ (poštou či 
elektronicky). Literární pas je papírová skládačka se základními informacemi o soutěži.  
 
      Do soutěže je možné se přihlásit po celou dobu jejího trvání. Soutěž má část znalostní 
a literární. Znalostní soutěž je čtyřkolová. Soutěžní otázky vycházejí v periodiku Moje 1. 
noviny (v červnu, září, říjnu, listopadu a v prosinci). Jde vždy o tři různé úkoly ve třech 
věkových kategoriích (1. 3. třída, 4. 6. třída a 7. 9. třída). Literární soutěž je na volné téma 
v maximálním rozsahu 3 stran formátu A4 a příspěvky lze posílat průběžně do konce 
prosince. Třicet nejzajímavějších prací bude oceněno a publikováno v Dětském 
almanachu. 
 
      Podrobné informace byly zveřejněny v červnovém čísle periodika Moje 1. noviny a 
jsou k dispozici i na níže uvedené elektronické adrese. 
 
      Kontaktní adresa pro zaslání přihlášky a posléze i odpovědí: 
 
      Sova Boženka, Moje 1. noviny, o.s., Františka Křižíka 1, Praha 7, PSČ 170 30, heslo: 
„Kámen mudrců“. 
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      Elektronický formulář je k dispozici na adrese: 
http://www.moje1noviny.cz/kamenmudrcu nebo http://www.kamenmudrcu.cz  
 
      Telefonický kontakt: 220 412 240, 220 412 202, 220 412 203 nebo 220 412 221 
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