
Jazykově – zeměpisná prázdninová soutěž pro všechny   

SELFÍČKO Z PRÁZDNIN 
 

Pošli selfie fotografii z prázdnin a okomentuj ji v českém anebo v cizím jazyce – 

anglickém, francouzském nebo německém.   

ZÍSKEJ:  

 bod pro třídu za každou poslanou selfie fotografii okomentovanou 

česky 

 5 bodů za selfie okomentovanou v cizím jazyce 

 

 navíc 5 bodů pro třídu za 1 selfie poslanou třídním učitelem 

  

 prémiový bod za NEJ-kategorii, kterou vyhodnotí naši zeměpisáři 

 

   NEJ-pohlednice v několika kategoriích (např. nejexotičtější, 

nejvzdálenější, nejjižnější apod.)  

 

pravidla soutěže:  

 selfíčko může být z jakéhokoli místa na celém světě, ze zahraničí i z České 

republiky (třeba z letního tábora :-), z dovolené, z výletu do ZOO...) 

 fotka musí vystihovat navštívené místo, např. foto horské chaty s názvem 

– CHATA KOZUBOVÁ, nebo foto města – např. KARLŮV MOST nebo foto z nádraží 

s názvem města apod.      

 na selfie fotografii nemusí být vidět tvoje tvář, ale můžeš na fotce třeba 

ukázat high five nebo zvednout palec apod.  

 selfie podepište celým jménem a uveďte třídu, kterou budete navštěvovat 

ve šk. roce  2021/2022, např. KÁJA NOVÁKOVÁ, 6. A  

 každý žák může poslat neomezený počet selfíček, ovšem každé z jiného 

místa :-)  

 slefie vkládej na FB stránky a Instagram SRŠ Borovského  



 do soutěže se mohou zapojit všichni zaměstnanci školy – pan ředitel a pan 

zástupce spolu s ostatními netřídními učiteli, pan školník, paní kuchařky, paní 

uklízečky, paní ekonomka, paní sekretářka, třídní učitelé a jejich v pořadí druhá 

a další fotografie, prostě úplně všichni 

 zaměstnanci školy svou fotku mohou okomentovat česky a okomentují 

svou fotku např. takto: „Posílám všem pozdrav z technického muzea. HONZA 

CHYTRÝ, ZAMĚSTNANCI “ 

 soutěžní kategorie jsou TŘÍDY a ZAMĚSTNANCI 

  

Budeme každý den netrpělivě sledovat stav soutěže….    

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE TÝM VYUČUJÍCÍCH CIZÍCH JAZYKŮ A ZEMĚPISÁŘŮ  

 

Kam vkládat selfíčka?  

 

https://www.facebook.com/srsborovskeho 

 

https://www.instagram.com/spolekrodicuzsborovskeho 

 

 

Karolína Feber, zaměstnanci 

nebo 

Karolína Feber, 5. A ZAČÍNÁME 1. 7. 2021 a KONČÍME 31. 8. 2021 

https://www.facebook.com/srsborovskeho
https://www.instagram.com/spolekrodicuzsborovskeho

