
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o. a Rokle z. s. Vás zvou na 

ARS POETICAE 2017 

18. ročník Ars poeticae se bude konat 29. - 31. května za podpory Plzeňského kraje a města 

Plzně. Přehlídka zahrnuje čtyři oblasti: 

 přednes poezie a prózy v angličtině, němčině, ruštině, francouzštině a španělštině 

o kategorie I – žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

o kategorie II – žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

o kategorie III – studenti 1. – 3. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií 

 dramatizace v cizím jazyce 
o kategorie I – žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

o kategorie II – studenti 1. – 3. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií 

 umělecký překlad – překlad uměleckého textu z cizího jazyka, texty zadává 

organizátor přehlídky 

o bez stanovení kategorií – každý se může zúčastnit s jedním nebo více překlady, 

každý překlad se posuzuje samostatně 

 vlastní umělecká tvorba v cizím jazyce – umělecký text v AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ 

o bez stanovení kategorií 

Místo a prostory 
První dva dny se ponesou v duchu poezie a divadla v prostorách Gymnázia Františka 

Křižíka, Sokolovská 54, Plzeň. Třetí den proběhne seminář a vyhlášení kategorie umělecký 

překlad a vlastní tvorba v prostorách zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny 

Plzeňského kraje. 

Místem konání i zázemím pro účastníky prvních dvou dnů bude školní aula a přilehlé 

prostory. U dramatizace mějte prosím na zřeteli, že není možné vyhovět náročným 

požadavkům na světla a další techniku. Jelikož se nejedná o klasické kukátkové jeviště, je 

potřeba k tomu při inscenování přihlédnout. K dispozici bude ozvučení, piano a projektor. 

Téma a harmonogram 
Téma letošního ročníku je volné. Účastníkům přednesu bude oznámen čas začátku jejich 

kategorie, účast na ostatních kategoriích bude dobrovolná (vyhlášení bude probíhat vždy po 

skončení jednotlivých kategorií). Časový harmonogram všech tří dnů bude zveřejněn po 

uzávěrce přihlášek na webu přehlídky ars-poeticae.webnode.cz, kde budou k dispozici také 

všechny ostatní aktuální informace. 

 

Přihlášky 

Přihlášky zašlete do 1. května 2017 na adresu Gymnázium F. Křižíka a základní škola, s.r.o., 

Sokolovská 54, 323 00 Plzeň k rukám Václava Zelenky, nebo na Vaclav.Zelenka@krizik.eu. 

Email označte předmětem „Ars poeticae 2017“. 

 

Škola může vyslat v přednesu do každé kategorie max. 2 účastníky v každém jazyce, počet 

divadelních souborů není omezen. Maximální délka recitace je 5 minut, dramatizace 20 

minut. Recitátoři si přinesou 1 kopii přednášeného textu s sebou. U překladů a vlastní tvorby 

přiložte k přihlášce přeložený text či vlastní báseň.  

mailto:Vaclav.Zelenka@krizik.eu


Počet překladů a vlastních básní není omezen. Přesto doporučujeme učitelům, aby zasílali jen 

ty práce, které považují za zdařilejší. Letos nově zařazujeme kromě poezie i kratší prózu.  

Z kapacitních důvodů budou na seminář k překladům a vlastní tvorbě pozváni pouze autoři 

nejlepších textů, které vybere odborná porota. 

 

V případě nejasností kontaktujte Václava Zelenku na výše uvedeném emailu nebo tel. 

605851051. 

 

V Plzni 27. 3. 2017 

Mgr. Václav Zelenka 

garant soutěže 

 


