
Srdečně vás zveme 

na 9. ročník jazykově-umělecké 

soutěže, 

konané za podpory Pardubického kraje  

a města Holice 

 

 

  

   5 jazyků na pódiu v novém kabátě  

 aneb  
  

“It sounds bright, your voice and mind.“  

“Es klingt gut deine Stimme und dein Mut!“  

“Ta voix et ton art s´accordent bien.“  

"Haz sonar tu voz con facilidad."  

«Твой голос и ум – вот здорово.»  

  

  

Pro: žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií pardubického a 

královéhradeckého regionu  

  

Čas konání: čtvrtek 1. 12. 2022 od 9:00 – registrace 8:30 (možno přijíždět už v 8:00) konec přibližně 

12:30)  

  

Místo konání: v budově Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích  

  

Letos netradiční kategorie:   

5 kategorií podle jazyků  

1) angličtina  

2) němčina  

3) francouzština  

4) španělština  

5) ruština  

A) zpěv s doprovodem karaoke   B) mluvené slovo - autorský rozhovor  

  

Kategorie nejsou rozděleny podle věku ani počtu žáků na jedno vystoupení. Celé 

vystoupení, ať jednotlivce nebo skupiny, se bude hodnotit jako celek.  

  

Je to výzva spojit své jazykové a pěvecké dovednosti, schopnosti vystupovat a technické 

dovednosti a zkušenosti s práci s médii.    
Nuže: vyberte na internetu nebo nahrajte svůj doprovod jako karaoke. Doprovod z vašeho 

mobilu se pustí přes kvalitní reproduktor, a doprovodí váš zpěv nezesílený mikrofonem.  Pro 

kategorii mluveného slova zapojte svou fantazii a s pomocí svých učitelů upravte nebo 

vymyslete svůj vlastní rozhovor nebo i sérii rozhovorů a předveďte před diváky s krásnou 

výraznou intonací, třeba i jednoduchými rafinovanými kulisami, nebo i nějakém kostýmu….  
  

Upravená kritéria:  

  

Kategorie A) zpěv písně s karaoke   

  



Může se účastnit jednotlivec nebo duo či trio. Doprovod karaoke by měl být nahraný či stažený z 

internetu do vašeho mobilu anebo lze i nahrát akustický doprovod například spolužáků či dospělých a 

ten se bude pouštět přes kvalitní reproduktor v soutěžní místnosti, který by měl podporovat většinu 

formátů a standartní připojení přes …kabel.  Zpěváci ovšem budou zpívat jen akusticky bez mikrofonu. 

Stejně jako v předchozích letech se mohou zúčastnit jednotlivci dua či tria.   

Není přípustné mít jen staženou nahrávku i se zpěvem – musí to být jen doprovod bez zpěvu.  

Je nutné mít na mobilu nebo na jakémkoli zařízení jako tablet, notebook, MP3ka, s výstupem  jack  

3,5 mm tj sluchátkový výstup , aby bylo možné jej spojit s naším reproduktorem, kabel bude u  
nás k dispozici. (případně mít redukci)  Externí úložiště typu flash disk a podobně nelze použít  
– pouze vlastní zařízení – nejlépe telefon či tablet.   
  

  

  

Kategorie B) mluvené slovo - autorský rozhovor, či série rozhovorů  
Připravte si rozhovor, který si sami vymyslíte – může být vtipný i vážný či jen trochu zajímavý s nějakou 

pointou nebo nějakým závěrem na kterém se dohodnou a na téma, které si žáci vymyslí sami nebo se 

svým vyučujícím či jiným dospělým. Jako základ lze vzít nějaký rozhovor z knížek či učebnic, upravit ho 

na míru a dramaticky předvést. Může být i více kratších rozhovorů z knížek či učebnic. Hlavně u 

druhých jazyků nevadí, že budou žáci používat jednodušší jazyk. I jednoduchý rozhovor se dá dobře 

zdramatizovat. 😊  Rozhovor(y) v jednom čísle mohou předvést minimálně 2 a maximálně 4 účastníci, 

Z čehož vyplývá, že pokud bude více rozhovorů v jednom čísle, měli by je předvádět ti samí účastníci.   
Délka vystoupení: kategorie A i B je 3 – 6 minut  

  

Hodnotí se:  
 dokonalost jazyka - výslovnost, intonace, frázování, srozumitelnost, plynulost   výběr 

písně   

▪ sestavení rozhovoru  

 ztvárnění výstupu - celkový umělecký dojem, vynalézavost ztvárnění, práce s hlasem a gesty  

  
Předběžný program, který bude upřesněn dle počtu přihlášených:  

 9:00 – zahájení kulturním vystoupením v aule školy  
 soutěž první kategorie  
 soutěž druhé kategorie  
 vyhlášení vítězů všech kategorií (Bývá mezi 12:00-13:00)  
 po skončení veřejné představení vítězů všech kategorií Přihlášky prosíme poslat nejpozději do 

pondělí 21.11. 2022.  

  

Prosíme nepřekročit 6 min.   

Při větším překročení limitu bude číslo ve všech kategoriích postaveno mimo soutěž.  

Ze stejných důvodů může jednotlivec vystupovat maximálně ve dvou kategoriích jako sólo výstup a k 
tomu ne více než v jedné ještě ve skupině. Celkově tedy může vystoupit maximálně ve třech číslech. 
Stejná píseň jen v jiném jazyce není přípustná.   
  

Soutěž je kapacitně omezena, vyhrazujeme si tudíž právo na určitou regulaci přihlášek v nadpočetně 
zastoupených kategoriích případné nepřijetí přihlášek po termínu doručení.  
  

Pokud by se změnila covidová situace, soutěž proběhne s největší pravděpodobností 

formou zaslaných nahrávek.  

Dotazy:  
Mgr.Zdeňka Raabenstein Schejbalová 

schejbalova@gyholi.cz   

tel. 466 682 266 www.gyholi.cz  
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