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Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

 

11. ročník 

ČTYŘLÍSTEK 
 

SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 9. TŘÍD 
pod záštitou primátora města Přerova 

 
soutěží týmy 4 žáků ze základních škol  

 

4 nejlepší týmy v každé soutěži obdrží ceny 

4 celkově nejlepší týmy (po součtu bodů z jednotlivých soutěží) obdrží 

poháry primátora města Přerova 

A  

SOUTĚŽ ZAV PRO ZŠ 
 

čtvrtek 28. listopadu 2019  

na OA Přerov, Bartošova 24 
 

07:50–08:00 prezence a organizační záležitosti 

08:00–08:10          zahájení panem primátorem a ředitelkou školy 

08:10–08:20           základní informace o soutěži ČTYŘLÍSTEK 

08:20–09:00 1. soutěž (vytvoření produktu) 

09:00–09:45 2. soutěž (prezentace vytvořeného plakátu)  

09:45–09:55          přestávka  

09:55–10:20           3. soutěž (vědomostní kvíz) 

10:20–10:40            přestávka  

10:40-12:10            ZAV PRO ZŠ 

12:10                      vyhlášení výsledků soutěží         

ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE DO 15. 11. 2019 

NA E-MAILOVOU ADRESU: lenka.mikesova@oaprerov.cz 
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Obchodní akademie a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 

 

 

ČTYŘLÍSTEK + ZAV PRO ZŠ 
SOUTĚŽNÍ DEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD 

INFORMACE O SOUTĚŽI 

 
Ve všech částech Čtyřlístku soutěží celé týmy, ve 2. části dostanou dva „komentátoři“ 

větší ceny než zbytek týmu. 

1) Příprava prezentace – vytvoření produktu (plakátu/reklamy) na téma „Cesta kolem 

světa za 80 dní?“ Inspirujte se J. Vernem a vymyslete svou cestu kolem světa. Jaké 

různé dopravní prostředky použijete? Po cestě musíte navštívit 3 zajímavá místa          

v 3 různých zemích. Nejedná se o rychlost cesty, ale rozmanitost a zajímavost. Soutěžící 

si mohou přinést fotografie/obrázky/výtvarné potřeby. Fixy, papíry, lepidlo a nůžky 

zajistí pořadatel. 

2) Prezentace vytvořených prací. Plakáty budou komentovat dvojice soutěžících  

(hodnotí se originální přístup „komentátorů“, jejich vystupování a umění  

zaujmout publikum).  

3) Vědomostní kvíz (bude se týkat studia na středních školách obecně i na naší SŠ). 

4) Celkový součet bodů ze soutěží 1-3, celkový výsledek. 

Připraveny pro vás máme 4 sady diplomů a cen, v každé soutěži vyhodnocujeme  

1.-4. místo.  

 

Soutěže ZAV pro ZŠ se mohou zúčastnit pouze týmy, které se účastní Čtyřlístku. 

 

Přihlásit se tedy můžete pouze na CELÉ SOUTĚŽNÍ DOPOLEDNE PRO ZŠ. 

 

Přihlaste se prosím e-mailem do 15. 11. 2019 na adresu: lenka.mikesova@oaprerov.cz. 

Do e-mailu uveďte název školy, jména 4 nebo 8 soutěžících (1 nebo 2 týmy), jméno 

kontaktní osoby (pedagogický dozor žáků), telefonní číslo a e-mailovou adresu 

kontaktní osoby. 
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