Vážení rodiče žáků budoucích 6. tříd
Jako každoročně budeme i ve školním roce 2021/2022 otevírat skupinu žáků 6. tříd
s rozšířenou výukou německého jazyka.
Žáci jsou vybráni na základě testu z učiva anglického jazyka a známek z českého a anglického
jazyka za II. pololetí 4. ročníku a I. pololetí 5. ročníku (viz kritéria).
Žáci s rozšířenou výukou NJ mají předmět německý jazyk od 6. do 9. ročníku v časové
dotaci 3 hodiny týdně.
Nejazykáři mají stejný počet hodin týdně jako žáci s rozšířenou výukou NJ, doplněný dalšími
předměty.
6. ročník – 1 hodina cvičení z českého jazyka
1 hodina hravá matematika
1 hodina konverzace v AJ
7. ročník - 3 hodiny německého jazyka
8. ročník - 3 hodiny německého jazyka
9. ročník – 1 hodina cvičení z matematiky
1 hodina konverzace v německém jazyce
1 volitelný seminář
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Kritéria pro přijetí do jazykové skupiny:
A/ Test základních znalostí z anglického jazyka
Test odpovídá učivu 5. třídy a slovní zásobě z učebnice Project 1, je tvořen cvičeními na
výběr z několika možností, doplňováním slov do textu, použitím a doplněním slova ve
správném tvaru, překlady a na čtení a porozumění textu.
-gramatika: zájmena osobní a přivlastňovací, vazba There’s…, There are…, slovesa have got
a can a přítomný čas prostý ve všech tvarech - kladné a záporné věty i otázky.
-slovní zásoba: představování, rodina, volný čas, škola a školní předměty a každodenní
činnosti, popis postavy, dům a město.
Maximum 50 bodů.
B/Hodnocení prospěchu z českého a anglického jazyka
Ze známek z českého a anglického jazyka za II. pololetí 4. ročníku a I. pololetí 5. ročníku.
Maximum 20 bodů: výborně …5bodů, chvalitebně …2 body
Pořadí přijatých žáků určuje součet všech bodů. V případě rovnosti bodů je rozhodující počet
bodů z testu.
Maximální počet přijímaných žáků je 24.
Termín
Žáci ZŠ Blažkova - čtvrtek 3. 6. 2021 ve 2. vyučovací hodině
Žáci ZŠ Soběšice – 3. 6. 2021 – 10.00 hodin – v ZŠ Zeiberlichova
Všichni uchazeči o rozšířenou výuku německého jazyka budou mít s sebou v den testu Žádost
a zařazení……
O výsledku testu budou rodiče informování přes EŽK (ZŠ Blažkova) nebo e mailem (ZŠ
Soběšice).
Mgr. Kateřina Jelínková, zástupkyně ředitele
tel.: 548 422 742

