
 

 

46. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Benrontaikai 

a soutěž v psaném japonském projevu 2022 

 

 

 

Termín konání soutěže 23. dubna 2022  (sobota) od 13:00  

          

Místo konání soutěže Mramorový sál Paláce Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1 

 

 V případě konání online   23.4. (sobota)  13:00 záznam prostřednictvím Zoomu 

        24.4. (neděle) 19:00 zveřejní záznamu na Youtube 

 

 

Podmínky soutěže 

 

(1) Soutěž v mluveném projevu 

Soutěže nabízí účastníkům příležitost připravit si a pronést formální projev o svých 

zkušenostech, zážitcích či názorech a získat tak zkušenost s veřejným projevem 

v japonštině. Každý soutěžící po svém projevu odpoví na několik otázek k 

přednesenému textu. Odborná porota zhodnotí správnost použitého jazyka, poutavost 

projevu a odpovědí a nejlepší účastníci obdrží věcné ceny, všichni účastníci obdrží ceny 

za účast. 

 

Podmínky účasti 

 

Účastnit se může každý, kdo se učí japonsky v České republice. 

 

Začátečníci  CEFR A1, A2 (Common European Framework for Reference for Languages)  

      Účastník nesmí mít zkušenost se studiem japonštiny v Japonsku. 

Vítěz z minulých ročníků se nesmí účastnit stejné kategorie,             

ve které zvítězil. 

      Délka projevu max. 2 minuty.  

Středně pokročilí CEFR B1, B2 (Common European Framework for Reference for Languages)   

Orientačně: učebnice Genki 1, 2 či Minna no nihongo šokjú I, II. 

Maximální doba pobytu nebo studia v Japonsku 6 měsíců.  

Vítěz z minulých ročníků se nesmí účastnit stejné kategorie,             

ve které zvítězil. 

      Délka mluveného projevu max. 4 minuty. 

Pokročilí   Předchozího pobyt v Japonsku není na překážku. 

Délka mluveného projevu max. 4 minuty 

 



 

 

Referenční rámec CEFR: 

Pro referenci použijte následující odkazy: 

https://jfstandard.jp/pdf/whole_standard.pdf 

https://jfstandard.jp/pdf/1_global_scale_eng.pdf 

 

 Pokud nevíte, do které kategorie se přihlásit, konzultujte se svým učitelem 

japonštiny. 

 Pokud jste samouk a nejste si jistí odpovídající úrovní, obraťte se na organizátora 

soutěže. 

 

Organizátor si vyhrazuje právo přeřadit soutěžícího do jiné kategorie v závislosti na 

umístění v minulých ročnících soutěže, obsahu projevu apod. 

 

 

(2) Soutěž v psaném projevu 

Cílem soutěže je dát účastníkům příležitost napsat v japonštině esej o vlastních 

zážitcích a zlepšit se tak v psaném projevu. 

Texty budou posouzeny odbornou i laickou porotou. Ty nejlepší budou oceněny. 

   

Podmínky účasti 

 

Účastnit se může každý, kdo se učí japonsky v České republice. 

 

Začátečníci  CEFR A1, A2 (Common European Framework for Reference for Languages)  

Vítěz z minulých ročníků se nesmí účastnit stejné kategorie, ve 

které zvítězil. 

      Délka textu 400 – 600 slov 

  

Pokročilí    CEFR B1 - (Common European Framework for Reference for Languages)   

   Orientačně Genki, 1,2, Minna no nihongo I, II 

   Délka textu 800 – 1200 slov 

＊Pobyt, ani stadium  v Japonsku není na překážku. 

＊Účastnit se mohou i vítězové z minulých ročníků v kategorii Pokročilí. 

 

Soutěžní témata 

Vyberte si jedno ze zadaných témat vypsaných pro odpovídající kategorii a pojměte jej 

na základě vlastní zkušenosti a úsudku. Vlastní eseji nezapomeňte dát originální název. 

 

Začátečníci 

          １． Co bych chtěl/-a říct Japonsku  



２．Na co jsem ve své zemi pyšný  

 

Středně pokročilí 

             １．Co bych chtěl/-a říct Japonsku 

             ２．O japonské/-m … 

 
 

Způsob a termín podání přihlášek 

 

(1)  Benron – soutěž v mluveném projevu 

 

Termín podání přihlášek 1. 2. 2022 – 19. 3. 2022 
 

Začátečníci  https://forms.gle/yR37ofrWrLKtEPF7A  

 

Středně pokročilí https://forms.gle/w33f8J9q1VxmHuhY8  

 

Pokročilí  https://forms.gle/6Rsy7GFJdF8drcNP6  

 

Text projevu v japonštině a jeho abstrakt v češtině je třeba vložit do přihláškového 

formuláře.  

 

Případné dotazy adresujte na: benroncz@gmail.com     

 

 

(2) Soutěž v psaném projevu 

 

Termín podání přihlášek 1. 2. 2022 – 19. 3. 2022 

 

Přihlášky i samotný text podávejte v jednotlivých kategoriích prostřednictvím: 

 

Začátečníci  https://forms.gle/hNas4KwtLxuAQH8h6  

 

Středně pokročilí https://forms.gle/RK59WzXnAgAvgPnP6   

 

Případné dotazy adresujte na: sakubuncz@gmail.com 

 

 

mailto:benroncz@gmail.com

