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MAP Karlovarsko II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Soutěž v angličtině pro žáky ZŠ 

Úvod 

Vážené ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé. 

Oslovujeme Vaši školu s nabídkou zapojení do soutěže, kterou pořádáme v rámci projektu MAP 

Karlovarsko II. Jedná se o soutěž pro žáky v tvůrčím psaní v angličtině, soutěž je členěna do tří 

kategorií dle ročníku. Předmětem soutěže nejsou jen znalosti v angličtině, ale důraz klademe také na 

fantazii, vtipnost a poutavost příběhu. Soutěž tak představuje alternativu ke konverzačním soutěžím, 

mohou se tedy zapojit i žáci, kteří se třeba ostýchají soutěžit v konverzaci. 

Soutěž se skládá ze školního kola a následného kola v projektu MAP v rámci všech škol z Karlovarska. 

Od učitelů angličtiny by bylo skvělé, kdyby žákům poskytli podporu a motivaci k účasti v soutěži. 

Zajímavé by pro Vás mohlo být, že v čele poroty je rodilý mluvčí, který bude také předávat oceněním 

žákům ceny. 

Žákovské práce vzniklé v soutěži můžete ve své škole využít například k výzdobě učebny angličtiny. 

V projektu MAP vytvoříme brožurku s vybranými pracemi, výsledky zveřejníme na webu a Facebooku 

projektu. Účast v soutěži tak může být propagací i Vaší školy a výsledků výuky angličtiny u Vás. 

Soutěžní kategorie: 

1) žáci 3. až 5. ročníku ZŠ 
2) žáci 6. a 7. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) 
3) žáci 8. a 9. ročníku ZŠ (soutěž není určena pro žáky gymnázia) 

Forma a podmínky: 

1) Pro žáky 3. až 5. ročníku ZŠ je formou komiks. Rozsah komiksu je 6 až 10 obrázků celkem (vč. 

prvního zadaného obrázku). Není hodnoceno výtvarné zpracování komiksu. Při hodnocení je 

důraz kladem na vyváženost použití anglického jazyka a celkového dojmu z komiksu 

(vtipnost, logická provázanost). Je zadán první obrázek komiksu a úkolem je pokračovat 

v příběhu (the secret door). Obrázek je na konci textu zadání. 

2) Pro žáky 6. a 7. ročníku ZŠ je formou esej. Rozsah eseje je od 150 do 300 slov. Úkolem je do 
eseje vhodně použít všechna slova z následujícího seznamu: 

• vanilla 

• childhood 

• help 

• chair 

• cool 

• ten 

• chilly 
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3) Pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ je formou esej. Rozsah eseje je od 250 do 500 slov. Úkolem je 
pokračovat v příběhu dle zadané první věty: „I woke up, looked at the calendar and realised 
I`d been sleeping for 20 years.“ 

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, ale i kreativita a vtip, takže tyto žáky 
nevylučujeme. Doporučujeme ke zvážení zařadit takového žáka do vyšší kategorie soutěže. 
 
Časové nastavení soutěže: 
Nejprve proběhne školní kolo. Nejpozději do 15.12.2020 je potřeba z každé zapojené školy zaslat 
maximálně 3 práce v každé kategorii. Práce zasílejte elektronicky (ve formátu pdf) na e-mail 
admin@mas-sokolovsko.eu (telefon pro případ dotazů 604 170 443). 
 
Práce, které budou zaslány později, nebudou zařazeny do soutěže. 
 
Doporučujeme, aby školní kolo proběhlo do konce listopadu. 
 
Následuje soutěžní kolo v rámci základních škol zapojených do projektu MAP Karlovarsko II. Výsledky 
kola projektu MAP budou zveřejněny nejpozději 29.1.2021. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
cen proběhne dne 12. 2. 2021 v Karlových Varech. 
 
Cena: 
Pro autory nejlepších prací budou zajištěny ceny. 
 
Porota: 
Porota je složená z učitelů a lektorů mimo školy z Karlovarska, v čele porady je Samuel Kirk (rodilým 
mluvčí z USA, učitel a lektor). Porota obdrží soutěžní práce anonymizované. 
 
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 (web projektu, facebook projektu, Karlovarské radniční listy, 
webové a facebookové stránky zapojených škol).  
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