
DDM Praha 4 - Hobby centrum 4
Bartákova 1200/4, Praha 4

Vážení přátelé, příznivci anglického jazyka,

srdečně Vás zveme na krajské kolo soutěže v anglickém jazyce,
které se bude konat 13. dubna 2022 na Gymnáziu Postupická,
Postupická 3150, Praha 4.

Toto krajské kolo organizuje Gymnázium Postupická ve spolupráci
s DDM Hobby centrum 4, Praha 4, Bartákova 1200/4.

Kategorie soutěžících:
Kategorie III. A + III. C

Obsah soutěže:
01. písemná část

poslech s porozuměním, čtení + praktické použití jazyka (Use of English)
02. ústní část

krátký úvod (představení); společné téma – obvykle aktualita, student vysvětlí,
proč událost vybral (bez přípravy); dále téma vylosované. Celkem cca 10 – 15 minut.

Příklady konverzačních témat:

Family. Home and family life. House and home. My town/village. Shops, shopping,
services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure
time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes
and fashions. Food andmeals. At a restaurant. Entertainment - cinema, theatre, music,
books, arts. Education. Language studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year, weather.

Vyspělost slovní zásoby („vocabulary“) je dána úrovní jednotlivých kategorií
a soutěžních kol. V kat. III. by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém,
např. The environment problems. Countryside. Nature. Media (TV, radio, newspapers),
Education. Language studies.

Hodnotí se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby,
výslovnost a gramatická správnost následujícím poměrem:

• Písemná část - váha 1
• Společné téma - váha 1
• Vylosované téma - váha 2•

Organizační opatření:
• prezence účastníků se bude konat od 7.45 v Gymnáziu Postupická
• písemná část soutěže začne v 8.00 (trvá cca 45 min.), od 9.00 ústní část soutěže
• za studenta cestou na soutěž i zpět zodpovídá vysílající škola
• soutěžící si s sebou přinesou psací potřeby, přezutí a svačinu

Těšíme se na Vaši účast.

Gymnázium Postupická
Postupická 3150, Praha 4


