
Jako již každoročně vyhlásil časopis Kamarádi celostátní dětskou kreativní soutěž „Vícejazyčnost je 

bohatství". Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, 

mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Byla založena na 

čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. 

S radostí oznamujeme výsledky IX. ročníku literárně-kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve 

druhém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 6.A Sofia Hindmarch, která se v kategorii „Jednotlivci 

od 9 do 12 let“ umístila na krásném 2. místě.  

Letošního ročníku se zúčastnilo cca 754 dětí a 96 pedagogů ze 40 škol a dalších organizací z celé České 

republiky ale i zahraničí. 

Celou práci si můžete prohlédnout a přečíst.  

Sofii moc gratulujeme a přejeme další úspěchy  

Jana Pokludová 

 

 

  



Aboriginal Myths and Legends 

 

How The Sun Was Made 

 

 

by Sofia Hindmarch, 11 years old, ZŠ Baška 



Hi or as they would say in Australia G’Day,  

My name is Sofia Hindmarch. I was born in Sydney, 

Australia but I have lived in the Czech Republic since I 

turned two. At home we speak Czech with my mum, 

sister and brother but with my dad we speak English 

because he is an Australian and doesn’t speak Czech!   

I am entering the art competition for bilingual children 

“Vícejazyčnost je bohatství” for the fourth time.  

This year’s topic ‘Myths and Legends’ suits me very well 

because I love reading - both in Czech and English.  

At home we have lots of books. I found four about 

Aboriginal myths and legends in both languages. 

 



Aboriginals refer to their myths and legends as their 

‘Dreamtime Stories’. After reading some of these I 

decided to paint the legend ‘How the Sun was Made’.  

 

 

Below is how I started to paint my artwork in acrylics. 

 



I have used some traditional Aboriginal techniques like 

dot painting. 

 

 

 

I hope you enjoy my art! 


