Kreativní soutěž v angličtině a němčině pro žáky ZŠ
Úvod
Vážené paní ředitelky a páni ředitelé, paní učitelky a páni učitelé.
Oslovujeme Vaši školu s nabídkou zapojení do soutěže, která navazuje na předchozí dva ročníky
pořádané v projektu MAP Karlovarsko. Nově soutěž finančně podporuje Karlovarský kraj a organizaci
zajišťuje Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje a MAS Sokolovsko. Letošní ročník bude o propojení
jazykových dovedností a ICT. Rozšiřuje se také působnost soutěže, a to na celé území Karlovarského
kraje. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině nebo němčině, ale důraz klademe také na
fantazii, vtipnost a kreativitu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, mohou se
tedy zapojit i žáci, kteří se ostýchají soutěžit v konverzaci. Soutěž má v letošním školním roce jednu
kategorii v německém jazyce (pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk) a dvě v angličtině
(zvlášť pro žáky prvního stupně a druhého stupně ZŠ). Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci, ale i
kolektiv žáků v maximálním počtu 3 žáků.
Soutěž se skládá ze školního kola a následného krajského kola. Od učitelů cizích jazyků a učitelů ICT by
bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. Zajímavé by pro Vás mohlo
být to, že využíváme spolupráci na hodnocení s rodilými mluvčími a na hodnocení kategorie v němčině
se podílí Goethe-Institut Praha. Žákovské práce vzniklé v soutěži můžete ve své škole využít například
k prezentaci dovedností žáků na webu školy a na sociálních sítích školy. Oceněné práce rovněž zveřejní
na svých komunikačních kanálech Karlovarský kraj, Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje a
případně i zapojené MAPy. Účast v soutěži tak může být propagací i Vaší školy a výsledků výuky
angličtiny a němčiny u Vás.
Soutěžní kategorie:
1) Žáci 3. až 5. ročníku ZŠ: video v angličtině na téma Co mám ráda a nemám rád na městě/obci,
kde žiji.
2) Žáci 6. až 9. ročníku ZŠ: video v angličtině na téma Reklama na Karlovarsko (soutěž není
určena pro žáky gymnázia).
3) Žáci 7. až 9. ročníku ZŠ: video v němčině na téma Reklama na Karlovarsko (soutěž není určena
pro žáky gymnázia, soutěž je určena pro žáky, kteří mají němčinu jako druhý cizí jazyk).
Forma a podmínky:
Angličtina, žáci 3. až 5. ročníku ZŠ:
1) Pro žáky 3. až 5. ročníku ZŠ je formou práce video. Téma videa: Co mám rád a nemám rád na
městě/obci, kde žiji („I like/I don´t like…“).
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Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
Povinný formát videa je mp4.
Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
Veškerá komunikace ve videu musí být v angličtině.
Video může (ale nemusí) být doplněno titulky. Video může (ale nemusí) být doplněno
ilustracemi nebo jinou grafikou.
Žáci mohou v několika větách popsat klady a zápory svého města/obce.
Originalitě a fantazii se meze nekladou.

Angličtina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ:
2) Pro žáky 6. až 9. ročníku ZŠ je formou práce video. Tématem videa je Reklama na Karlovarský
kraj („Advertising on Karlovy Vary region“). Můžete si vybrat zajímavé místo v Karlovarském
kraji, přírodní zajímavost, historickou památku, typický produkt, kulturní nebo sportovní
událost nebo cokoliv dalšího, co se vám v Karlovarském kraji líbí a zasloužilo by si reklamu
v angličtině.
•
•
•
•

Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
Povinný formát videa je mp4.
Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
Veškerá komunikace ve videu musí být v angličtině. Video může (ale nemusí) být doplněno
titulky.

Němčina, žáci 7. až 9. ročníku ZŠ, němčina jako druhý cizí jazyk:
3) Pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠ je formou práce video. Tématem videa je Reklama na Karlovarský
kraj („Werbung für Region Karlsbad“). Můžete si vybrat zajímavé místo v Karlovarském kraji,
přírodní zajímavost, historickou památku, typický produkt, kulturní nebo sportovní událost
nebo cokoliv dalšího, co se vám v Karlovarském kraji líbí a zasloužilo by si reklamu v němčině.
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Doporučená délka videa je 3 minuty až 5 minut. Maximální délka je 5 minut.
Povinný formát videa je mp4.
Zapojit se mohou jednotlivci i kolektiv v počtu maximálně 3 žáků.
Veškerá komunikace ve videu musí být v němčině. Video může (ale nemusí) být doplněno
titulky.

Doporučení: Do soutěže se mohou zapojit i žáci, kteří jsou z vícejazyčné rodiny nebo pobývali delší
dobu v zahraničí. V případě zapojení těchto žáků uveďte prosím tuto informaci v doprovodném textu
k soutěžní práci. Předmětem soutěže není jen znalost angličtiny nebo němčiny, ale i kreativita a vtip,
takže tyto žáky nevylučujeme.
Časové nastavení soutěže:
1) Nejprve proběhne školní kolo. Podmínky a pravidla školního kola jsou plně v režii školy.
Doporučujeme, aby školní kolo bylo vyhodnoceno nejpozději do poloviny února.
2) Nejpozději do 31. 1. 2023 provede škola registraci své účasti v soutěži. Registrace je závazná,
školy bez předchozí registrace nebudou zařazeny do soutěže. Odkaz na registraci:

https://1url.cz/@ajnj
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3) Dle počtu zaregistrovaných škol určí organizátor soutěže maximální počet prací, které v každé
kategorii může jednotlivá škola poslat do krajského kola soutěže. Tuto informaci obdrží
zaregistrované školy následně od organizátora soutěže. Nejpozději do 15. 3. 2023 je potřeba
z každé zapojené školy zaslat práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu
mp4) pomocí úschovny na e-mail admin@mas-sokolovsko.eu (případně si můžete individuálně
domluvit jiný způsob předání prací).
Telefonní čísla pro případné dotazy: 734 279 134, 604 170 443

Každá práce musí být pojmenována dle vzoru: kat1_jméno_škola
Vysvětlivky kategorií:
kat1: angličtina, žáci 3. až 5. ročníku ZŠ
kat2: angličtina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ
kat3: němčina, žáci 6. až 9. ročníku ZŠ
Práce, které budou odevzdány později, nebudou zařazeny do soutěže.
Výsledky krajského kola budou zveřejněny nejpozději 31. 5. 2023. Vyhlášení výsledků a předání cen
proběhne do konce školního roku 2022/2023.
Cena:
Pro autory nejlepších prací budou ze strany organizátora soutěže zajištěny ceny.
Porota:
Porota je složená z učitelů a lektorů nezávislých na základních školách v kraji, spolupracujeme
s rodilými mluvčími a pro kategorii v němčině rovněž s Goethe-Institutem Praha.
Souhlas s nakládáním s osobními údaji:
Každý účastník (resp. jeho zákonný zástupce) podepíše souhlas s nakládáním s osobními údaji pro
potřeby soutěže a zveřejnění výsledků.
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