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Místní akční plán pro ORP Jablunkov II pořádá on-line soutěž 

 
KARLŮV ŠRUM3C! 

 

Ahoj děti, 
 

první úkol a první týden se zaměříme na Vaši čtenářskou dovednost. 

Máte na výběr ze dvou rozdílných úkolů. 

1. Pořídit audio nebo video nahrávku své četby s prvky dramatizace 
nebo 
2. Porozumět textu a vypracovat pracovní list. 

 
Je jen na Vás, který z úkolů se Vám líbí víc a který si vyberete! 
Úkoly si můžete vybrat i v polském jazyce. 

 

A. Kategorie (1. – 3. třída) 
B. Kategorie (4. – 6. třída) 
C. Kategorie (7. – 9. třída) 

 
K úkolu č. 1 
Jednotlivé texty jsou ve složce s názvem „Texty_úkol č. 1“1 a najdete je na tomto odkaze: 
http://leteckaposta.cz/215206885. Jsou rozděleny dle kategorií (doporučené texty pro věkové kategorie 
mají usnadnit výběr textu, ale nejsou závazné) a jazyka (čeština, polština). Je možné pracovat pouze  
s určitou částí doporučeného textu, výběr pasáže záleží na Tobě. Ke čtení uměleckého textu s prvky 
dramatizace můžeš použit i jiný text z vhodné knihy. Délka vystoupení by měla být úměrná Tvému věku a 
schopnostem, doporučená délka je však do 5 minut. Nesmíš vystupovat s vlastním (autorským) textem.  V 
této disciplíně se neučíš text zpaměti, ale máš jej předčítat a uplatnit akustické (intonace, dynamika, 
rytmus, melodie i barva hlasu, popř. i další zvuky) i vizuální (mimika, gestikulace, výtvarné uspořádání 
prostoru) vyjadřovací prostředky. Své čtení zdokumentuješ zvukovou (audio) nebo video nahrávkou, 
kterou mi pak pošleš. 

 
K úkolu č. 2 
Vyber si text a pracovní list své věkové kategorie. Text si pořádně pročti a k němu pak vyplň pracovní list, 
který obsahuje 6 úkolů. Úkol číslo 6 z pracovního listu ukáže i Tvou zručnost a kreativitu. Pak nezapomeň 
poslat vyplněný pracovní list a taky fotku výrobku. 

 
 

Ať už si vybereš úkol číslo 1 nebo úkol číslo 2, tedy pokud mi pošleš audio nebo video nahrávku, či vyplněný 
pracovní list a fotku svého díla, nezapomeň, že máš úkol zpracovat sám a máš na něj 7 dní! Jakmile úkol 
dokončíš, hned mi jej s pomocí rodiče zašli na e-mailovou adresu: map.jablunkov@gmail.com, nejpozději 
do 17.5.2020 do 20.00 hodin. E-mail bude mít v předmětu uvedeno číslo úkolu (který sis vybral), Tvé jméno 
a příjmení, třídu a školu, ve které plníš povinnou docházku. 

 
VZOR: Úkol č. 2, Petr Novák, 8.A, Základní škola Jablunkov 

 

1 Přiložené texty jsou určeny pouze pro potřeby soutěžích, nejsou určeny k dalšímu šíření. 

http://leteckaposta.cz/215206885
mailto:map.jablunkov@gmail.com


Místní akční plán pro ORP Jablunkov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093  

 
 

 

Pokud je to možné, doporučujeme tyto údaje uvést i k jednotlivým úkolům – 
např. na ofoceném/oskenovaném listu, fotografii, v názvu audio/video nahrávky apod. 

 

Výsledky soutěže bude hodnotit odborná porota složena z pedagogů škol Jablunkovska a zástupců Města 
Jablunkova, jakožto nositele projektu Místní akční plán (MAP). 

 
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách http://map.jablunkov.cz/ a facebookových 
stránkách https://www.facebook.com/map.jablunkov/, a to nejpozději v pátek 22.6.2020. 

 
 

 Vyhrát můžeš, když vypracuješ všechny 3 úkoly za češtinu, matiku a polytechniku. 
 
 

Výhercům bude zaslána informace o výhře na e-mail, kterým se do soutěže přihlásili. 
 
 

 

Těším se na Tvůj UM č. 1! 
Karel Mapík 

http://map.jablunkov.cz/
https://www.facebook.com/map.jablunkov/

