
 

 

  
 
 
Publicistická a literární soutěž 

Čeština je i můj jazyk 
 
 
Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. – Sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů vyhlašují druhý ročník publicistické a literární soutěže pro žáky základních 
a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk.  
 
Soutěž je zaměřena na vzájemné poznání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština, a žáků 
s odlišným mateřským jazykem. Cílem je zamyslet se nad tím, co musejí nerodilí mluvčí 
překonávat a co nového musejí zvládat, když se poprvé objeví v české škole, a také nad 
samotnou rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se 
dorozumívají.  
 
Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. 
 
Členy poroty, která bude hodnotit příspěvky do soutěže, jsou nakladatelka a překladatelka 
Tereza Horváthová, hudebnice a básnířka Feng-yün Song a básník, překladatel a publicista 
Petr Borkovec. 
 
Soutěží se ve třech soutěžních kategoriích. Dvě soutěžní kategorie jsou určené pro 
jednotlivce, třetí soutěžní kategorie je skupinová. První tři nejlepší příspěvky ve všech 
kategoriích budou odměněny věcnými cenami. Výsledky soutěže budou slavnostně 
vyhlášeny na setkání, které se uskuteční 27. června 2012 v budově Evropského domu 
v Praze, sídle Zastoupení Evropské komise v České republice. 
 
Soutěžní kategorie: 
1. Můj první školní den ve škole v „Bohémii“ 
Soutěžní kategorie pro jednotlivce z řad žáků prvního a druhého stupně základních škol         
a nižších ročníků víceletých gymnázií do 15 let věku. 
Žánr: Povídka/ pohádka v maximálním rozsahu 2 normostran. 
Zadání: Představte si, že se s rodiči přestěhujete do země, která se jmenuje Bohémie. 
Bohémie je smyšlená země, která by klidně mohla existovat na naší planetě. A vy v této zemi 
musíte začít chodit do školy, i když ještě vůbec neumíte bohémsky. Zkuste si představit, jaký 
by pro vás mohl být první školní den v bohémské škole, a napište o tom krátký příběh. 
 
2. Promiňte, nerozumím. 
Soutěžní kategorie určená pro jednotlivce z řad žáků středních škol ve věku 15 – 19 let. 
Žánr: Esej/ povídka v maximálním rozsahu 3 normostran. 
Zadání: Napište krátký esej nebo povídku o tom, jak se mohou cítit cizinci v české škole, když 
ještě nemluví dostatečně česky. 
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3. Náš spolužák “Omar”/ naše spolužačka “Aiša” 
Soutěžní kategorie pro tří až pětičlenné skupiny žáků základních a středních škol, v nichž je 
minimálně jeden cizinec – spolužák nebo spolužačka, s kterým nebo s kterou povede skupina 
rozhovor. 
Žánr: Rozhovor v maximálním rozsahu 3 normostran. 
Zadání: Udělejte rozhovor se spolužákem – cizincem nebo spolužačkou - cizinkou, který/ 
která nastoupil(a) do vaší třídy nebo školy a předtím chodil(a) do školy v jiné zemi. Rozhovor 
doplňte jeho/její fotografií nebo kresleným portrétem. Smyslem rozhovoru je přiblížit, jaké 
pro vašeho spolužáka/spolužačku bylo přijít do české školy, když neznal/a češtinu ani český 
způsob vyučování.  
 
Ceny: 
1. Notebook/ Poukázka na nákup elektroniky (skupinová kategorie) 
2. iPod Shuffle/ Poukázka na nákup elektroniky (skupinová kategorie) 
3. Poukázka na nákup literatury 
 
Podmínky soutěže: 

 Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. Příspěvky odeslané po tomto datu nebudou do 
soutěže zařazeny.  

 Zúčastnit se mohou všichni žáci základní nebo střední školy s jakýmkoliv mateřským 
jazykem. 

 Soutěžní příspěvek musí být původní text v českém jazyce. 

 Důležité je, aby dílo zpracoval každý sám. Pedagog ani nikdo jiný by neměl do textu 
zásadním způsobem zasahovat, měnit ho, ani stylisticky či pravopisně upravovat.  

 Kritéria hodnocení: 
1. Provedení vzhledem k věku  
2. Originalita 
3. Literární hodnota 
4. Při hodnocení se nebude přihlížet k pravopisné a gramatické správnosti textu. 

 Žák soutěžící v kategorii pro jednotlivce uvede na první straně textu název soutěžní 
kategorie, své jméno, věk, kontaktní adresu včetně emailu a telefonu, adresu školy a 
jméno svého vyučujícího českého jazyka. 

 Žáci soutěžící ve skupinové kategorii uvedou na první straně textu název soutěžní 
kategorie, jména a věk všech soutěžících ze skupiny, kontaktní adresu minimálně 
jednoho ze soutěžících včetně jeho emailu a telefonu, adresu školy a jméno svého 
vyučujícího českého jazyka. 

 Soutěžní příspěvky do soutěže opatřené informací o soutěžní kategorii, jménech 
autorů, jejich věku, názvu a adrese školy, kontaktní osobě a kontaktními údaji (e-mail 
a telefon) zasílejte na e-mailovou adresu info@meta-os.cz nebo poštou na adresu 
META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Ječná 17 Praha 2, 120 00, 
případně je předávejte osobně na téže adrese. 

 Organizátoři si vyhrazují právo s příspěvky do soutěže volně nakládat, například je 
zveřejnit na internetových stránkách. 
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