
Vyhlašuje soutěž v rámci výuky cizích jazyků pro žáky druhého až devátého ročníku

„SINGING IS NOT FORBIDDEN“

„SINGEN IST

„ZPĚV NENÍ ZAKÁZÁN“

 

Pravidla soutěže: 

- vyhledej si na YOU TUBE písničku dle své kategorie

- písničku si poslechni a zazpívej –

- písničku si přelož 

- vytvoř obrázek, ilustraci k písni libovolnou

- obrázek / ilustrace bude obsahovat název pí

- fotku svého uměleckého díla zašli na adresu 

- porota ve složení Mgr. Jana Nováková, Marie König a Mgr. Petra Soukalová vyhodnotí tři vítěze v

 

Soutěžní kategorie 

A – 2. a 3. ročník AJ – písnička „Old MacDonald Had a Farm“

B – 4. a 5. ročník AJ – písnička „Five Little Monkeys“

C – 6. a 7. ročník AJ – písnička „Mamma Mia! 

D – 8. a 9. ročník AJ – písnička „Meryl Streep (ABBA) 

https://www.youtube.com/watch?v=IByDClFTOME

E – 7. – 9. Ročník NJ – písnička „Die Prinzen 

 

 

 

 

rámci výuky cizích jazyků pro žáky druhého až devátého ročníku

 

„SINGING IS NOT FORBIDDEN“ 

„SINGEN IST NICHT VERBOTEN“ 

„ZPĚV NENÍ ZAKÁZÁN“ 

vyhledej si na YOU TUBE písničku dle své kategorie 

– POZOR! TENTO BOD JE VELMI DŮLEŽITÝ  

libovolnou výtvarnou technikou 

obrázek / ilustrace bude obsahovat název písničky, jméno autora, třídu – vše na přední straně

fotku svého uměleckého díla zašli na adresu soutez.zsbenesov@seznam.cz do 22. 2. 2021

porota ve složení Mgr. Jana Nováková, Marie König a Mgr. Petra Soukalová vyhodnotí tři vítěze v

písnička „Old MacDonald Had a Farm“ https://www.youtube.com/watch?v=LIWbUjHZFTw

písnička „Five Little Monkeys“ https://www.youtube.com/watch?v=0j6AZhZFb7A

Mamma Mia! - Our Last Summer“ https://www.youtube.com/watch?v=zuqfU8hRIAI

„Meryl Streep (ABBA) – Money, Money, Money“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IByDClFTOME  

„Die Prinzen – Millionär“ https://www.youtube.com/watch?v=ezQs0sB8Q0s

 

rámci výuky cizích jazyků pro žáky druhého až devátého ročníku 

vše na přední straně 

do 22. 2. 2021 

porota ve složení Mgr. Jana Nováková, Marie König a Mgr. Petra Soukalová vyhodnotí tři vítěze v každé kategorii 

https://www.youtube.com/watch?v=LIWbUjHZFTw  

https://www.youtube.com/watch?v=0j6AZhZFb7A  

https://www.youtube.com/watch?v=zuqfU8hRIAI  

https://www.youtube.com/watch?v=ezQs0sB8Q0s  


