
                 

           
 
 
 

 
 
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Velvyslanectví Spojených států mexických a Velvyslanectví 

Španělska v Praze  

vyhlašují čtvrtý ročník školní soutěže v recitaci poezie hispanofonních autorů: 

 

Ústy básníka 
 

Cílem soutěže je podpořit rozvoj komunikačních dovedností a znalostí kultury španělsky mluvících zemí mezi 

žáky škol v České republice. 

 

Konání: dne 29. dubna 2015 od 9.00 hod v prostorách Gymnázia mezinárodních 

a veřejných vztahů Praha, Plzeňská 117/39, Praha 5 - Klamovka 

 

Podmínky soutěže: 

1. Soutěže se mohou účastnit žáci, kteří studují v České republice španělský jazyk. Vzhledem k  

    hodnocení přednesu a španělské výslovnosti není soutěž určena pro žáky z bilingvního prostředí.  

2. Každý soutěžící přednese báseň od libovolně zvoleného španělsky píšícího autora z oblasti milostné poezie a 

v originálu ji zarecituje zpaměti. Rozsah básně musí být:  

pro kategorii A:  účastníci ve věku 10 -14 let v rozpětí od 15 veršů a výše 

pro kategorii B: účastníci ve věku 15 -19 let v rozpětí od 25 veršů a výše.  

Účastníci si přinesou tištěnou verzi přednášeného textu s sebou ve třech kopiích. 

3. Všichni zájemci se musí přihlásit nejpozději do 9. dubna 2015. Elektronická přihláška je k dispozici na 

webových stránkách školy www.gmvv.cz   

Porota soutěže bude složena z čestných představitelů Velvyslanectví Spojených států mexických v Praze, 

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela v Praze a Velvyslanectví Španělska v Praze. Prvním dvěma 

vítězům jednotlivých kategorií budou na závěr předány certifikáty a věcné ceny.  

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha y la Embajada de México en Praga convocan al 

IV concurso escolar del recital de poesías de autores hispanohablantes: En palabras del poeta 

Con la finalidad de reforzar y motivar el conocimiento de la lengua y cultura española y latinoamericana 

El acto tendrá lugar el 29 de abril de 2015 en la sede del Instituto GMVV Plzeňská 117/39, Praha 5 - Klamovka, a 

las 9:00h.  

Condiciones del concurso:  

1. Podrán participar todos los estudiantes que cursen estudios de lengua española en la República Checa. 

Debido a que la pronunciación y la recitación serán criterios esenciales para seleccionar al ganador, no podrán 

participar estudiantes bilingües cuyo primer o segundo idioma materno sea el español, ni tampoco jóvenes que 

hayan vivido durante varios años en un país de habla hispana. 

2. Esta cuarta edición se organiza con motivo del quinto centenario del nacimiento de la mayor 

representante de poesía mística renacentista española Santa Teresa de Jesús. El candidato debe elegir y 

recitar de memoria una poesía romántica de un autor hispanohablante.  

Extensión de la poesía en la categoría A (10 -14 años) será de mínimo 15 versos (líneas) y en la categoría B (15 - 

19 años) será de mínimo 25 versos. 

El texto lo presentarán en forma impresa. 

3. Los participantes tendrán como fecha límite para inscribirse en este concurso el día 9 de abril 2015. La 

inscripción electrónica está disponible en la página web del Instituto: www.gmvv.cz. 

La Comisión Evaluadora estará conformada por representantes de honor de las Embajadas de México, España y 

Venezuela en Praga. A los primeros tres puestos se les otorgará un certificado y un premio de carácter material. 

Durante el concurso se servirá un pequeño refrigerio.  

http://www.gmvv.cz/
http://www.gmvv.cz/

