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V rámci projektu EKO-LOGIKA organizovaném Francouzským institutem v Praze,  

Francouzským velvyslanectvím v České republice a ve spolupráci s BNP Paribas,  

Vám Oddělení vzdělávací a jazykové spolupráce Francouzského institutu v Praze nabízí účast v soutěži 

 

 

La jeunesse pour l’environnement 
 

Žáci základních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií) 

navrhnou superhrdinu – ochránce životního prostředí a přiřadí mu superschopnosti. 

 

Studenti středních škol (a odpovídajících tříd víceletých gymnázií)  

se promění v mladé reportéry v oblasti životního prostředí, provedou terénní šetření  

a navrhnou možné řešení vybraného problému prostřednictvím reportáže  

(na výběr mají mezi článkem, audio reportáží a video reportáží).  

 

Za každou školu může být zaslán libovolný počet prací. 

 

 

Soutěže se můžete zúčastnit až do 31. října 2019! 
 

 

Autoři nejpovedenějších a nejoriginálnějších výtvorů budou spolu s vyučujícími pozváni na setkání  

 do Francouzského institutu v Praze dne 15. listopadu 2019, kde budou odměněni! 
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Kategorie Střední škola 

« Investis pour la planète ! » 
 

 

Není ti budoucnost naší planety lhostejná? Pak se proměň v mladého reportéra nebo mladou reportérku a 

proveď průzkum, který má smysl!  

Abys vytvořil(a) vlastní reportáž, vyber si nejprve místní problém z oblasti životního prostředí, proveď 

průzkum (vyhledej informace, proveď rozhovor (ve francouzštině nebo češtině) se zástupci místních úřadů, 

institucí nebo spolků, poraď se s profesory, přáteli, blízkými…) a navrhni řešení.  

 

Jak na zdařilou reportáž:  

o Účast jednotlivě či ve dvojicích; 

o Na výběr máš mezi článkem, audio reportáží nebo video reportáží; 

- Když si vybereš článek: 

▪ Titulek, autor, místo, datum 

▪ Rozsah 250-400 slov 

▪ Obrázky/fotografie včetně práv 

▪ Minimálně jedna citace vyňata z realizovaných rozhovorů nebo z médií (včetně 

správně uvedeného zdroje) 

▪ Formát PDF 

 

- Když si vybereš audio reportáž: 

▪ Délka přibližně 3 minuty 

▪ Na začátku reportáže nezapomeň uvést tvé(vaše) jméno(a) coby reportéra(ů), 

téma a místo reportáže 

▪ Představit názory jednotlivých aktérů na daný problém 

▪ Uvést minimálně jednu přesnou citaci použitého zdroje informací 

▪ Nezapomeň uvést navrhované řešení 

▪ Formát MP3 

 

- Když si vybereš video reportáž: 

▪ Délka přibližně 3 minuty 

▪ Na začátku reportáže nezapomeň uvést tvé(vaše) jméno(a) coby reportéra(ů), 

téma a místo reportáže 

▪ Představit názory jednotlivých aktérů na daný problém 

▪ Uvést minimálně jednu přesnou citaci použitého zdroje informací 

▪ Nezapomeň uvést navrhované řešení 

▪ Formát MP4 

 

o Vše je realizováno ve francouzském jazyce, s výjimkou případných rozhovorů a citací osob, jež nejsou 

frankofonní.  
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o Příklady témat (Objectifs de développement durable stanovené organizací UNESCO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Cennou radou může být tento metodický dokument, jenž byl speciálně vypracován v rámci programu 

Jeunes Reporters pour l’Environnement.  

o Inspirací mohou rovněž být vítězné práce, které tvořili v rámci soutěže Jeunes Reporters pour 

l’Environnement v roce 2019 žáci a studenti ve věku 11-18 let.  

 

Práce budou hodnoceny na základě následujících kritérií: 

o Reflexe založená na pozorování a vyhledávání informací  

o Originální a inovativní pohled 

o Navržená řešení musí být použitelná a realistická 

o Kvalita textu / prezentace tvé reportáže ve francouzském jazyce 

o Výtvarná / vizuální stránka práce 

 

Autoři tří nejpovedenějších výtvorů z každé kategorie budou odměněni. 

 

Zašli nám svou práci nejpozději 31. října 2019 před půlnocí na adresu: 

konkurz.ifp@gmail.com  

 

a jako předmět zprávy uveď: Investis pour la planète_Příjmení + Jméno 
 

Nezapomeň přiložit také vyplněný přihlašovací formulář. 
  

Důležité:  

Přihlášením se do soutěže účastníci souhlasí s použitím a zveřejněním jejich prací Francouzským institutem 

v Praze a jeho partnery. Vyhrazujeme si právo uvést u prací křestní jméno, město, školu a třídu 

autora/autorky.   
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