
English Language Competition 2022 

 
- realizace soutěže bude /doufejme/ prezenční formou 

- součástí bude poslech s porozuměním, případně krátká práce s textem 

- konverzační témata zůstávají stejná 

- hodnocena bude kvalita výslovnosti, rozsah slovní zásoby, gramatická správnost, plynulost, 

jazyková pohotovost a kreativita 

 

Kategorie IA a IB: 

 

1. My Family 

2. My Home, My School 

3. My Daily Programme 

4. My Town, My Village 

5. Hobbies, Leisure Time Activities, Pets 

 

IA:  1/ Introduction /samostatně představit sebe zajímavým a kreativním způsobem/ 

 2/ Vylosované téma /1-5/ 

3/ Řízený rozhovor napříč všemi ostatními tématy /odpovědět na doplňující otázky  

komise + problémový úkol 

 

IB:  proběhne ve dvojicích /dvojice soutěžících budou určeny losem - proti sobě vždy žáci různých 

škol/ 
1/ Introduction - samostatně  

 2/ Vylosované téma /1-5/ - samostatně a doplňující otázky komise 

3/ Rozhovor ve dvojici napříč všemi ostatními nevylosovanými tématy + problémový 

úkol  

 

 

 

Kategorie IIA a IIB: 

 

1. My Family 

2. My Home, My School 

3. My Daily Programme 

4. My Town, My Village 

5. Hobbies, Leisure Time Activities, Pets 

------------------------------------------------- 

6. Weather,  Seasons, Clothes and Fashion 

7. English Speaking Countries, Travelling, Penfriends 

8. My Culture Life 

9. Holidays and Celebrations 

10. Healthy and Unhealthy Lifestyle 

  

 

IIA:  1/ Introduction samostatně  /napříč všemi tématy 1-5/ 

 2/ Vylosované téma  /6-10/ - samostatně 

3/ Řízený rozhovor napříč všemi ostatními tématy /odpovědět na doplňující otázky 

komise + problémový úkol 

 



IIB:  proběhne ve dvojicích /dvojice soutěžících budou určeny losem - proti sobě vždy žáci různých škol/ 

 1/ Introduction  - samostatně  /napříč všemi tématy 1-5/ 

2/ Vylosované téma  /6-10/ - samostatně a doplňující otázky komise 

3/ Rozhovor ve dvojici napříč všemi ostatními nevylosovanými tématy + problémové 

úkoly 

 

 

Pozn.:pokud by soutěž musela být realizována v online prostředí –  bude mít opět podobu 

čistě konverzační 

Upozorňujeme na nezbytnost kvalitního internetového připojení, doporučujeme připojení přes 

PC nebo NTB, nedoporučujeme přes mobilní telefon. Po celou dobu konverzace je pak nutná 

zapnutá kamera! 

 

 
 


