
 
 

 

 

POZVÁNKA 

Netradiční soutěž v  angličtině 

English travelling 

 

Dne: 03. 11. 2021 v 8:15 hod. 

 

Kde: aula ISŠ, Rakovník, Lubenská 

2309, Rakovník 

Pro žáky 5. až 9. ročníku základních 

škol 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Dobrý den, 

 

naše škola  po covidové pauze opět připravuje netradiční soutěž ENGLISH 

TRAVELLING pro žáky základních škol. Letos nás čeká již sedmý ročník této 

soutěže a budeme se snažit, aby byl ještě zábavnější a atraktivnější než 

v předešlých letech.  

Nechceme Vaše žáky v žádném případě testovat z angličtiny. Pokud naši soutěž 

ještě neznáte, přijeďte se s Vašimi žáky podívat. Je to jen jedno zábavné 

dopoledne, kde se dá příjemně pobavit. A po Covidovém období nám to asi všem 

prospěje opět se setkat.  

Vzhledem k tomu, že žáci naší školy tuto soutěž opravdu se zaujetím připravují, 

bylo by pro ně zklamáním, pokud by se Vaše škola nezúčastnila, už i proto, že 

jako bývalí žáci Vašich základních škol se těší, že potkají někoho z učitelů nebo 

žáků školy, kterou navštěvovali.  

Prosíme učitele angličtiny na Vaší škole, aby vybrali skupinu tří žáků od páté do 

deváté třídy, kteří budou mít zájem zúčastnit se soutěže (skupiny můžou být i dvě 

za jednu školu, ale letos mi to prosím oznamte předem) a doprovodili je 03. 11. 

2021 do budovy ISŠ, Lubenská 2309, Rakovník. 

 

Prezence: 8.15 hod. v aule ISŠ  

 

Program: 

08:15 - 08:30 prezence účastníků 

08:30 - 09:00 seznámení účastníků s průběhem soutěže 

09:00 – 11:00 společné soutěžní disciplíny + čas na občerstvení 

11:00 - 11:30 vyhlášení pořadí po základní společné části soutěže 

11:30 – 12:30 poslední část soutěže pro čtyři nejlepší týmy 

Vyhlášení výsledků 

Předpokládaný konec soutěže nejpozději 13:30 hod.. 



 

Tématem letošního ročníku ZNÁMÉ OSOBNOSTI  základní geografie a historie 

zaměřené na Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojených 

států, Austrálie a Nového Zélandu. 

I letos plánujeme poslední část soutěže, kam se dostanou ti nejlepší, zaměřit na 

vlastní projev žáků. Máme ale pro letošní rok menší změnu, nebo spíš překvapení.  

V každém případě zapojit se musí opravdu každý člen skupiny a v souladu s 

tématem můžete mít určitě něco předpřipraveno, co se vám může v závěrečné 

části soutěže hodit.  

 

Letošní první cenou je zájezd do Vídně s cestovní kanceláří. 
 

Můžeme jen společně doufat, že nám to bude vzhledem k současné situaci letos 

dopřáno.  

 

Prosíme písemně potvrdit účast a nahlásit jména žáků do 14. Října 

2020 (Poprosím Vás o zprávu i v případě, že nemáte zájem účastnit 

se. Děkuji. Také chceme poprosit o vyjádření jestli Vás jako učitele, 

můžeme zapojit do soutěže/opravovat atd.. 
 

Pozor! Poprosím na nový školní mail níže 

 

e-mail: gabriela.vyskocilova@issrako.cz    

mob.: 732 617 154 

nebo písemně na adresu: 

Integrovaná střední škola, Lubenská 2309, Rakovník 26901 

na obálku prosím napsat: soutěž English Travelling, Vyskočilová 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Mgr. Mencl Karel 

ředitel školy 
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