
Pohybové skladby 

 
 Den konání: 21. 12. 2017 ve velké tělocvičně. 

 Veřejná přehlídka skladeb se uskuteční za přítomnosti diváků 

pouze v případě minimálního počtu 4 a více skladeb. 

 Termín přihlášek nejpozději do 15. 12. 

 Přihlášky odevzdávejte na přiloženém formuláři do schránky u 

ředitelny 
 

PRAVIDLA A HODNOCENÍ SOUTĚŽE V POHYBOVÝCH SKLADBÁCH 

 do soutěže se mohou přihlásit družstva z třetích až devátých tříd 

 počet vystupujících v družstvu – minimálně 3, maximální množství není omezeno 

 počet družstev z jedné třídy není omezen 

  vystoupení žáků z více tříd v jedné skladbě je možné pouze po předběžné dohodě s p. ř. 

Hirtem (zvláštní pravidla pro hodnocení) 

 délka skladby - minimálně 1 minuta, maximálně 4 minuty 

 kategorie: I. 3. až 5. třída, II. 6. až 7. třída, III. 8. až 9. třída 

 hodnocení: odborná porota a diváci 

o  odborná porota hodnotí náročnost, provedení, souhru, originalitu, cvičební 

úbor a celkový dojem (přidělí každé skladbě 1 až 10 bodů) 

o  diváci – každý má dva hlasy, které přidělí jedné skladbě nebo po jednom 

hlasu dvěma skladbám – družstvo s nejvyšším počtem hlasů získá 10 bodů, 

druhé 9 bodů atd. 

o body odborné poroty a diváků se sečtou a vznikne tak pořadí 

 hodnocení do soutěže O nejsportovnější třídu – každý žák třídy, který se zúčastnil soutěže, 

získá takový počet bodů, jako je obrácené pořadí skladeb. Body všech těchto žáků se sečtou 

a určí pořadí tříd pro hodnocení do celoroční soutěže “O nejsportovnější třídu“ 



přihlášku odevzdat nejpozději do 15. 12. 2017 p. ř. Hirtovi 

Pohybové skladby   den konání: 21. 12. 2017 
Jména vystupujících: 

Jméno a příjmení třída Jméno a příjmení třída 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Název vystoupení:  .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Kdo vymyslel pohybovou část (choreografii) skladby*:......................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................   

 

Kdo vymyslel, případně vytvořil kostýmy*: ........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Kdo vymyslel, případně sestavil hudbu*: ............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Pokud víš, napiš i autora skladby a její název*: ...................................................................................................  

 

Jak dlouho jste nacvičovali skladbu*: ..................................................................................................................  

 

Proč jste se rozhodli vystoupit*: ...........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Chcete něco vzkázat divákům, nebo porotě*: ......................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

* tyto údaje lze doplnit den před vystoupením 


