Vyhlášení soutěže Listopad s angličtinou
Vážení a milí žáci,
Jazyková škola edu4U s.r.o. ve
spolupráci se Základní školou
Jungmannovy sady vyhlašuje
soutěž Listopad s angličtinou.

Témata k soutěži:
1) Já a moje rodina
2) Moje oblíbené zvíře
3) Moje záliba/koníček
4) Můj nejlepší den v
životě

Soutěžit může každý, kdo by chtěl
vyhrát dětskou knihu v angličtině
např.: Harry Potter, Deník malého
poseroutky nebo třeba originál knihy Eldest.

Soutěž je určená pro žáky od třetí třídy až po žáky
devátých tříd.
Pokud se chceš zapojit do soutěže, stačí si vybrat
jedno z daných témat a nakreslit k tomu obrázek ve velikosti A4 nebo
A3 a přidat pár anglických slovíček a vět.
Přesná pravidla soutěže Listopad s angličtinou jsou k dispozici u
vašeho učitele angličtiny. Hotové obrázky odevzdejte paní sekretářce.
Soutěžíme o knihy v celkové hodnotě více než 5.000,- Kč a výherce
budeme losovat formou tomboly. Nejlepší díla odměníme speciální
cenou.
Všechny vaše dotazy zodpovíme také na emailu melnik@elec.eu

Termín konání soutěže:
5.11.2018 – 30.11.2018

JAZYKOVÁ ŠKOLA

POKYNY K SOUTĚŽI LISTOPAD S ANGLIČTINOU
Žáci si mohou vybrat ze čtyř témat:
Já a moje rodina
Moje oblíbené zvíře
Moje záliba/koníček
Můj nejlepší den v životě

Obtížnost podle ročníků se stupňuje takto:
3.
4.
6.
8.

třída: 10 - 15 slovíček (popis věcí na obrázku včetně dvou jednoduchých vět)
-5. třída: 20 - 25 slovíček (popis věcí na obrázku včetně pěti jednoduchých vět)
- 7. třída: 30 - 35 slovíček, popsat obrázek minimálně sedmi větami
- 9. třída: 40 - 50 slovíček, popsat obrázek minimálně deseti větami

Pozn.: mezi slovíčka se nepočítají jména rodinných příslušníků a domácích mazlíčků.
Soutěž probíhá od 5.11. do 30.11.2018. Žáci mohou průběžně odevzdávat podepsané
výtvory (označené i z jaké jsou třídy) paní sekretářce.
Z každé kategorie porota vybere nejlepší dílo, žák si bude moci vybrat, jakou knihu bude
chtít. Zbytek obrázků bude opatřeno číslem z tomboly a druhé číslo dáme do klobouku a
určená osoba vylosuje zbytek cen.
Vyhodnocení soutěže proběhne druhý týden v prosinci. Přesný termín předávání cen
vyhlásíme na konci listopadu.
Seznam anglických knih bude k dispozici u paní sekretářky či vyvěšen na nástěnce.
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