
Výběr účastníků

Mölnlycke - ŠVÉDSKO



V dubnu 2020 pojede deset žáků 
reprezentovat naši školu na koncert 

do švédského Mölynlycke. 

Bude se jednat o žáky, kteří se umístí 
na 1. - 10. místě 

školní hudební soutěže.  



Naše partnerská škola ve Švédsku pořádá
společný koncert ve městě Mölynlycke poblíž 

Göteborgu.

Skupina, která pojede na koncert, vystoupí  ve 
společném sboru a orchestru s ostatními žáky z 

partnerských zemí – Itálie, Portugalska a Švédska. 

Na koncertě zazní písně jednotlivých zemí ve 
společném podání a s tematikou sjednocené 

Evropy.



Žáky, kteří budou reprezentovat naši školu, čeká 
zajímavý zážitek. 

Letecky se přepraví do švédského Göteborgu, 

budou ubytováni v hostitelských rodinách žáků 
naší partnerské školy,

navštíví výuku ve švédské škole, 

zúčastní se společných zkoušek sboru a orchestru,

prohlédnou si Mölynlycke a jeho okolí, 

a zejména s ostatními žáky vystoupí na společném 
koncertě…  



Soutěž probíhá  

od 12. listopadu do 28. listopadu 2019



Podmínky konkurzu
1. Vyhledejte si verzi zlidovělé písně “Červená řeka”

2. Rozhodněte se, zda chcete vystupovat sami nebo                          
ve skupině.

3. Nacvičte 30 vteřinovou ukázku písně, případně ji předneste na 
hudební nástroj

4. Nacvičte další další 30 vteřinovou ukázku LIBOVOLNÉ skladby.

5. Připravte si třeba zajímavý kostým a prostředí, kde budete 
natáčet

6. Natočte video (max. délka 1 minuta)

7. Přineste či pošlete video do školy do 28.11.2019 do 10.55



8. Videa NEBUDOU publikována na stránkách školy ani 
jinak zveřejňována. Budou použita výhradně v rámci 
naší školy a nebudou dále šířena.

9. Vyučující jednotlivých předmětů – hudební výchova, 
cizí jazyk, informatika atd. vám jistě rádi s videem 
pomohou.



PARAMETRY VIDEA

� libovolný video formát (avi, mp4,…)

� délka max. 1 minuta

� libovolný počet účinkujících 

      (hlasuje se však vždy pro jednotlivého žáka – ne skupinu)

� dostatečná kvalita nahrávky (minimum šumu apod.)

� důležitá je originalita, pečlivá příprava a včasné 

odevzdání



Kdo bude hodnotit soutěž?
Všichni žáci a učitelé školy budou mít hlasovací právo.

V případě, že se do soutěže přihlásí více než 15 
žáků, budou všechna zaslaná videa předložena 

školnímu parlamentu. 

Parlament vybere 15 nejlepších videí.

Všichni žáci školy obdrží od třídních učitelů 
hlasovací lístek a budou moci hlasovat 

pro jednoho žáka. 



Videa uvidí všichni žáci školy v rámci třídnických 
hodin.

Výherci soutěže na 1. – 10. místě 

poletí reprezentovat naši školu do Švédska.



Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy, 

kteří do 28. listopadu 2019 do 10.55 hod odevzdají 
svůj příspěvek.

Video odevzdávejte osobně paní učitelce 

Olze Přibáňové 

nebo 

zasílejte emailem 

na pribanova@14zskladno.cz


