
VYHLAŠUJE
2. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Větrnická notička

Základní škola Větrník

Termín konání akce:
Místo konání akce:
Termín pro zaregistrování míst:
Termín pro odeslání přihlášek:
Termín pro zaslání hudebních podkladů:

29. května 2019 od 10:00
ZŠ Větrník, náměstí 5. května 2/12, Čelákovice

do 15. května 2019
do 15. května 2019

1. Žáci 1.-5. ročníku ZŠ nenavštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo 
soukromé hodiny zpěvu
2. Žáci 1.-5. ročníku ZŠ navštěvující obor zpěv v ZUŠ nebo 
soukromé hodiny zpěvu.

Soutěžní kategorie:

do 15. dubna 2019



Propozice soutěže

1. Žáci 1.-5. ročníku ZŠ nenavštěvující obor zpěv v ZUŠ 
nebo soukromé hodiny zpěvu

Kdo může soutěžit?

2. Žáci 1.-5. ročníku ZŠ navštěvující obor zpěv v ZUŠ 
nebo soukromé hodiny zpěvu.

Přednes dvou písní, z nichž alespoň 1 musí být lidová (soutěžící 
přednese u každé písně max. 2 sloky s případným refrénem).

Přednes jedné lidové a jedné umělé písně (soutěžící přednese u 
každé písně max. 2 sloky s případným refrénem).

Jak se přihlásit?

Stáhněte si a vyplňte naši přihlášku.
Píseň č. 1 a Píseň č. 2 - vypište oficiální názvy těchto písní a 
nejlépe i číslo pořadí slok, které bude soutěžící zpívat.
Hudební podklad - 

Přihlášku s hudebními podklady zašlete oskenovanou 
na e-mail k.voderova@mills.cz či poštou na adresu 
výše uvedenou.

a) elektronický z CD = na přihlášku vypíšete pouze názvy písní 
a sloky, ale hudební podklad přivezete sami na CD.
b) elektronický zaslán mailem = skladbu máte ve formátu .mp3 
či jako odkaz na YouTube a zašlete nám jej na adresu: 
k.voderova@mills.cz do 13. května 2019
c) vlastní doprovod = vyplníte opět pouze názvy písní, číslo 
pořadí zpívaných slok.
d) potřebuje doprovod = vyplníte názvy písní, pořadí slok, ale 
především zašlete předem notový zápis, či skladbu nahranou ve 
formátu .mp3 nebo jako odkaz na YouTube, a to sice 
elektronickou formou na adresu k.voderova@mills.cz do 13. 
května 2019. Hudební doprovod máme klavírní.

Zaregistrujte si místa tím, že nám zašlete počet 
žáků, kteří budou za Vaši školu soutěžit.

do 15. 4.

do 15. 5.



Soutěž je jednokolová.
Výkony soutěžících posoudí odborná porota s lichým 
počtem členů. 

Hodnocení soutěže:

Každý porotce má k dispozici pro hodnocení škálu 1-10 bodů. 
Ty uděluje jednotlivým soutěžícím až po skončení všech soutěžních 
vystoupení v dané kategorii. 
Body jednotlivých porotců se sečtou. 
V případě rovnosti hlasů na prvních třech místech porota o lepším 
výkonu hlasuje.

Vyhlášení proběhne tentýž den po sečtení bodů.
V každé kategorii budou vyhlášena první 3 místa.
Vyhlášena bude i "Cena poroty" za mimořádný výkon 
a "Cena ředitelky Základní školy Větrník" za odvahu, 
snahu, fair play...

Hlavními kritérii hodnocení jsou zpěv, výběr písní, ale i 
snaha, odvaha a celková prezentace soutěžícího.

Vyhlášení soutěže:

Těšíme se na vás,
Váš Vět��ík


