COME AND SHOW
Pravidla soutěže
1) Cíl:
Soutěž je určena všem žákům školy od první do deváté třídy. Jejím cílem je motivovat žáky a pozitivně formovat jejich vztah k
angličtině.
V této soutěži nejde o gramatická pravidla, ale o praktické využití a prezentaci jazyka – proto mají šanci prosadit se i slabší žáci,
dokonce i ti, kteří se ještě neučí anglicky v rámci povinné výuky.

2) Oč jde?
Žáci mohou soutěžit ve třech oblastech:
a) mohou zarecitovat anglickou báseň (recitace);
b) zazpívat anglickou písničku (zpěv);
c) zahrát scénku, příběh nebo předvést rozhovor v angličtině (dramatizace).
Všech oblastí soutěže se děti mohou zúčastnit buď jednotlivě nebo jako skupina (zejména v případě dramatizace).
Děti mohou při soutěži využít pomoci hudebního doprovodu (karaoke verze beze slov), vyrobit si své vlastní masky nebo kulisy, a
podobně. Časový rozsah vystoupení by neměl přesáhnout 5 minut u jednotlivců a 7 minut u skupin. Čas na přípravu kulis nesmí
přesáhnout 3 minuty (Kulisy a kostýmy nejsou v soutěži zohledňovány, při překročení času na přípravu naopak mohou být
soutěžící penalizováni).
Hodnocení jejich výkonu bude zohledňovat správnou výslovnost, znalost textu a způsob provedení (zda a jak se vžijí do role,
způsob projevu a dramatizace).

3) Organizace soutěže:
Každá škola může do soutěže nominovat pouze jednoho zástupce v každé kategorii (tj. jednoho soutěžícího žáka v kategorii Starter
jednotlivci a jednu soutěžící skupinu v kategorii Starter, totéž v ostatních kategoriích). Pokud škola obsadí všechny kategorie
v jednotlivcích i ve skupinách, bude ji na soutěži reprezentovat celkem 8 soutěžících maximálně - 4 žáci v jednotlivcích a 4 skupiny.
Pokud se na škole přihlásí do soutěže více soutěžících v jedné kategorii, uskuteční škola své vlastní nominační školní kolo, a to
nejpozději do konce února 2016. Vítěz školního kola pak postupuje do celopražské krajské soutěže. Jména a počet soutěžících
žáků odešle škola v elektronické podobě nejpozději do 11. března 2016.
Formulář k vyplnění přihlášky najdete na webových stránkách naší školy (www.zschabry.cz, sekce „aktuality“). Po vyplnění jej
pošlete na adresu: ps.lingua@seznam.cz.
Bližší informace k organizaci soutěže vám poskytne Mgr. Petra Svárovská, tel. 602 435 851.

