
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Propozice okresního kola školní soutěže žáků ZŠ   

 Angličtina nás baví   

Kategorie: žáci 4. a 5. ročníků 

soutěž jednotlivců 

školní rok 2O19/20 

vyhlašuje a financuje Karlovarský kraj, OŠMT KÚ KK, 
organizuje Základní škola Jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary                     

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Propozice okresního kola školní soutěže žáků ZŠ 

vyhlašuje Karlovarský kraj 

Angličtina nás baví 
Kategorie: žáci čtvrtých a pátých ročníků 

školní rok 2019/20 

financuje OŠMT KÚ Karlovarského kraje 

 

 

 

 

Pořadatel:   
uvést přesný název školy nebo školského zařízení                                      

ZŠ Jazyků, Libušina 31, Karlovy Vary 

Kontaktní osoba: 
uvést jméno,příjmení,adresu,telefony, fax, e-mail 

Ing. Lucie Veselská, Libušina 31, Karlovy Vary  

telefon – 602 756 655; e-mail veselska@jazkvary.cz 

Datum konání: 
uvést den,datum, čas začátku, předpokládaný konec                                

20.2.2020 (čtvrtek) od 12.30 hodin do 14.30 hodin  

Místo konání:      
Přesné místo                                     

ZŠ Karlovy Vary Libušina 31 (velká budova); zastávka Libušina – MHD autobus č. 2, 13,  

Prezence:                                                         
vypsat přesně místo a čas od-do                                       

Učebna č. 305 – 2. patro ve velké budově ZŠ Libušina 31, K. Vary; 12.00 – 12.30 h 

Předložit přihlášku na předepsaném formuláři s podpisem ŘŠ a razítkem školy. 

Přihlášky:       
uvést poslední termín odeslání                                    

Písemně nebo elektronicky na předepsaném formuláři na adresu kontaktní osoby 

nejpozději do 12.2.2020 (středa) 

  

Soutěží: Z každé školy jeden žák v příslušné kategorii.  

SOUTĚŽ JE URČENA PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE UČÍ ANGLICKÝ JAZYK V ZŠ ČI JAZYKOVÉ 

ŠKOLE. NEMĚLI BY SE ZÚČASTNIT DĚTI, KTERÉ PŮSOBILY V ZAHRANIČNÍCH 

ŠKOLÁCH S VÝUKOU AJ A DĚTI, JEJICHŽ RODIČE JSOU RODILÍ MLUVČÍ. 

Kategorie:                                                                                         1. kategorie – žáci čtvrtých ročníků 

2. kategorie – žáci pátých ročníků 

Systém soutěže:      
                         

Krátké vyprávění na zvolené téma, básnička nebo písnička. Ústní i písemná forma testu 

(písemná forma testu je přípravou na ústní projev). 

Pravidla:                                                                          
uvést podle kterých pravidel se soutěží a změny                                            

Hodnotí se především ústní projev, slovní zásoba daných témat (viz příloha). 

Doprava a jízdné:                                            Vlakovými nebo autobusovými spoji. Jízdné proplácí vysílající organizace. 

Financuje: Karlovarský kraj prostřednictvím pořádající školy na základě smlouvy při respektování 

pravidel financování.  

Postup:                                               5 nejlepších účastníků z každé kategorie postupuje do krajského kola.    

poznámky:                                               Přezůvky, svačinu, psací a kreslicí potřeby s sebou. 

Zpracoval, dne:                             Ing. Lucie Veselská, Karlovy Vary 21.1.2020 

 

 

 

V Karlových Varech dne 21.1.2020  Ředitel školy: Mgr. Jiří Burian 

mailto:veselska@jazkvary.cz


Přihláška na soutěž Angličtina nás baví (konverzace v 

anglickém jazyce) pro žáky čtvrtých a pátých ročníků 
 

Jméno a příjmení:______________________________ 

 

Datum narození: _______________________________ 

 

Škola: _______________________________________ 

 

Třída – 1. kategorie – 4. ročník __________________ 

 

V ________________ dne _______________ 

 

Kontaktní osoba____________________  

 

 

 

Jméno a příjmení: _____________________________ 

 

Datum narození: _____________________________ 

 

Škola: ______________________________________ 

 

Třída – 2. kategorie – 5. ročník _____________________ 

 

V ______________ dne ____________________ 

 

Kontaktní osoba ___________________________ 

 

 

Jméno doprovázejícího pedagoga ochotného pracovat v porotě: 

  

 ____________________________________________ 

 



Soutěž Angličtina nás baví – konverzace v anglickém jazyce – 

soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků 

 

Písemná část: 

 volnou formou se žáci připraví na ústní projev, vypracují 

pracovní listy – učivo odpovídá výstupům RVP (žáci mají 

k dispozici slovník)  

Ústní část: 

 pohovořit o sobě, představit se 

 popovídat na jednoduché otázky poroty (tématické okruhy 

přizpůsobené slovní zásobě a učivu 4. a 5. ročníku – rodina, 

třída, škola, kamarád, dům, denní režim, koníčky, mazlíček) 

 přednést básničku, zazpívat písničku 

 popis jednoduchých obrázků 

 

Prosíme vyučující AJ, kteří budou doprovázet žáky svých škol,  

o práci v porotě. Projevíte-li zájem, připište své jméno a souhlas 

k přihlášce dítěte. Předem děkuji. 

 

Organizátorka soutěže – Lucie Veselská 

                  


