
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cambridge Competition 2017/2018 

Vážení učitelé angličtiny, 

opět vás a vaše žáky zveme k účasti v soutěži Cambridge Competition 2017/2018, která bude probíhat od 1. 

října 2017–28. února 2018 – celkem 5 úkolů. Registrace skupin bude zahájena 1. září 2017. 

Soutěž je připravena pro žáky ve dvou kategoriích:  

I. kategorie -  pro žáky 4. - 5. tříd ZŠ a jazykových škol 

II. kategorie – pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ, příslušných ročníků víceletých gymnázií a jazykových škol 

 

Jednou měsíčně bude zveřejněn soutěžní úkol v časopise JUMP a také na následujících stránkách: 

• http://www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish (sekce News & Events) 

• http://www.facebook.com/cambridgeupcz 

 

Učitel předá svým žáků příslušný pracovní list a ti jej společnými silami zpracují. Soutěžní skupina předává 

pouze 1 společnou odpověď, kterou učitel zašle v elektronické podobě (pdf, jpg) na 

soutezcambridge@seznam.cz. Každý soutěžní úkol má stanovené datum splnění (deadline), které je třeba 

dodržet. Do konečného pořadí budou zařazeny pouze ty skupiny, které postupně splní všechny úkoly. Za 

každý splněný úkol bude skupině udělen příslušný počet bodů. Všechny úkoly mají stejnou váhu, proto se 

získané body převádějí na procenta. Vítězem se stane skupina s nejvyšším počtem procent. 

Ceny budou výhercům předány do konce června 2018. 

 

Pravidla soutěže 

Soutěže je určena pro skupiny žáků, kdy max. počet žáků ve skupině je 8 a skupina je vedena 1 učitelem. 

Soutěž není určena pro jednotlivce. 

 
Do soutěže je nutné se PŘIHLÁSIT 

Přihlášení probíhá vyplněním jednoduchého online formuláře na tomto odkazu: https://goo.gl/e6bzMp 

Do soutěže budou zařazeny pouze ty školy a skupiny, které řádně přihlášku vyplní. 

 
Průběh soutěže 

Vlastní úkol i předmět zprávy označte shodně následujícím způsobem: 

číslo úkolu + příjmení učitele + třída/skupina + město + škola, např. 1_Hrubá_6A_Liberec_2.ZŠ.  

Dodržením tohoto označení významně urychlíte zpracování úkolů. 

 

Označení úkolů 

http://www.cambridge.org/cz/cambridgeenglish
http://www.facebook.com/cambridgeupcz
mailto:soutezcambridge@seznam.cz
https://goo.gl/e6bzMp


 

 

 

 

1. cena 

nová edice Fun for Starters (Movers či Flyers) dle výběru pro učitele a příslušné practice tests YLE 

letní vydání časopisu JUMP pro celou skupinu a učitele 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

2. cena 

nová edice Fun for Starters (Movers či Flyers) dle výběru pro učitele 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

3. cena 

Storyfun for Starters (Movers či Flyers) 2nd edition dle výběru pro učitele 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

 

+ desková či karetní hra pro každou třídu na 1. – 3. místě 

 

 

 

1. cena 

Compact Key for Schools sada a official practice tests Key for Schools 2 pro učitele 

ročník časopisu DRIVE 2016/2017 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

2. cena 

Official practice tests Key for Schools 2 pro učitele 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

3. cena 

Exam Booster Key for Schools pro učitele 

zjednodušená četba pro každého člena skupiny 

 

+ desková či karetní hra pro každou třídu na 1. – 3. místě 

Ceny pro vítěze 1. – 5. třída ZŠ 

Ceny pro vítěze  6. – 9. tříd ZŠ 


