
Návrh pokynů pro recitátory a jejich dospělé zástupce (pedagogy, rodiče apod.) 

NAHRÁVÁNÍ 

1. Natočte své recitační vystoupení pomocí mobilního telefonu, kamery, vestavěné kamery počítače 

apod. Zvolte formát obrazu na šířku. Nastavte záběr tak, aby zahrnoval aspoň horní polovinu 

vašeho těla a aby tak bylo vidět vaše oči, tvář a celé ruce (pokud to není v rozporu s vaším 

interpretačním záměrem). 

2. Než uvedete autora a název textu, pro jistotu se představte celým jménem. Pokud to ale 

dokážete, můžete místo toho do prvních 5–10 sekund záznamu vložit své jméno formou titulku.  

3. Recitujte svůj text zpaměti, jak je na recitačních přehlídkách zvykem.  

4. Samozřejmě můžete udělat několik pokusů a pak vybrat nejlepší nahrávku. Ale nepřehánějte to! 

Podobně jako na klasické recitační přehlídce se na vás nikdo nebude zlobit kvůli tomu, když se 

občas přeřeknete nebo zadrhnete. Každopádně to ale musíte zvládnout „na jeden zátah“. 

Nahrávka nesmí obsahovat žádný střih! 
 

ULOŽENÍ 

5. Až budete mít nahrávku hotovou, vložte ji na server YouTube. Abyste to mohli udělat, musíte mít 

na YouTube svůj kanál. Pokud ho nemáte, můžete o vložení požádat někoho, kdo ho má, nebo si 

ho můžete zřídit: 

Abyste si mohli vytvořit kanál na YouTube, musíte mít svůj Google účet. Ten si snadno 

vytvoříte na stránce www.gmail.com, popř. na www.google.com. Odkaz na přihlášení či 

zřízení účtu najdete také přímo na stránce www.youtube.com (tlačítko v pravém horním 

rohu). Zřízení účtu je bezplatné, musíte ovšem uvést své celé jméno, datum narození 

a telefonní číslo (k potvrzení registrace). 

Samotné vložení provedete takto: 

a. Prostřednictvím Google účtu se přihlásíte na YouTube. V pravém horním rohu nakliknete 

ikonku kamery a zvolíte možnost Nahrát video. Pokud vkládáte poprvé, budete vyzváni 

k vytvoření vlastního YouTube kanálu. Pak už provedete vložení v postupných krocích 

podle pokynů serveru. 

b. Jakmile do systému nahrajete svůj videozáznam, musíte zadat název videa. Složte ho 

prosím z čísla své věkové kategorie a Vašeho jména a příjmení, vše oddělte podtržítky 

a pište bez háčků a čárek, tedy např. 2_Antonin_Bejval. K dispozici budete mít i okno 

určené pro „nepovinný“ popis vloženého videa – sem doporučujeme uvést jméno autora 

a název textu. Server se Vás následně zeptá, jestli je videozáznam určen pro děti – můžete 

uvést, že ano. 

c. Po kontrole, kterou systém automaticky provede, následuje další, velmi důležitý krok. Je 

třeba, abyste své video označili jako Neveřejné. Potom klikněte na tlačítko Uložit 

a zkopírujete si adresu odkazu (to ovšem můžete udělat i kdykoliv potom). 
 

ODEVZDÁNÍ 

6. Jakmile máte videozáznam vložený na server YouTube, tak můžete odkaz, který jste si zkopírovali, 

vložit do své přihlášky na recitační přehlídku (dle pokynů pořadatele). 

http://www.gmail.com/
http://www.google.com/
http://www.youtube.com/

