Soutěž Hueber 2017

Základní informace a podmínky soutěže:
1. Soutěž je určena žákům ZŠ nebo SŠ, kteří pracují s vybranými učebnicemi nakladatelství
Hueber nebo chtějí v příštím školním roce přejít na některý z nových titulů (Beste Freunde
nebo Super!).
2. Předmětem soutěže je projektový úkol, který vychází z materiálu konkrétní lekce.
3. Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách.
4. Téma a úkol může zadat vyučující nebo si ho mohou stanovit žáci sami, vždy však se musí
vázat k té učebnici, se kterou se pracuje. Výběr by měl být z lekce, která již byla probrána
nebo se právě probírá, neměl by tedy předběhnout vyučování.
5. Seznam návrhů a tipů pro inspiraci najdete níže.
6. Práce se zasílají mailem nebo poštou podle povahy úkolu. Termín odevzdání je nejpozději
30. 4. 2017. K práci prosím přiložte formulář s vyplněnými údaji.
7. Vyhodnocení a zaslání cen proběhne v květnu.
8. Kritéria pro hodnocení: kreativita, originalita, způsob zpracování a jazyková úroveň
(především srozumitelnost, chyby nevadí).

Těšíme se na zajímavé nápady a výtvory!

Soutěžní kategorie:
 plakát
 prezentace
 videoklip
 audionahrávka
 artefakt

Ceny se vyhlašují v každé kategorii zvlášť (tedy 1. - 3. cena za plakát atd.)

Tipy na projektové úkoly:
Beste Freunde 1 – 3 (české vydání) nebo vyšší díly (mezinárodní vydání)
 některý z projektů, které se nacházejí na závěr každého modulu na dvojstraně Landeskunde
- Projekte
 scénky podle dialogů mezi hlavními protagonisty
 komiks (např. BF 1 L 8, BF 2 L 18 nebo BF 3 L23)
 interview (např. BF 1 str. 60 cv. 2b)

Super 1 - 3
 některý z projektů, které se nacházejí na závěr každého modulu na straně Landeskunde und
Projekte
nebo
 reportáž (např. Super! 1 – Unsere Schulkantine (Fertigkeitentraining str. 94)
 fotoreportáž z místa, které jste navštívili v německy mluvící zemi (Super! 2 Berlin)
 interview (např. Super! 1 Im Internat L 13B)
 scénka (např. Super! 1 Rollenspiel - Fertigkeitentraining str. 49)
 artefakt (např. hra, ke kterou si žáci sami vyrobí podle návodu ke cvičení v učebnici)
 příběh nebo vyprávění, které vychází z textu učebnice

Ceny:
Autoři oceněných prací si mohou vybrat z následujících cen:

1. některou z atraktivních her z produkce nakladatelství, v nabídce jsou
hry různé jazykové úrovně např. Ein Wochenende in Berlin, Interpol
ermittelt, Wodoku, Qickbuzz – das Vokabelduell, Sprachmemo
2. sada učebnic Super! nebo Beste Freunde pro celou skupinu
(dle typu škol nebo stupně pokročilosti)
3. četba na úrovni A2
Cena pro absolutního vítěze (za všechny kategorie): ČOKOLÁDOVÝ DORT

Učitele nejaktivnějších škol odměníme pěknými dárky, které se jim budou hodit pro zpestření
vyučování.

