
Soutěž Hueber 2015 
 

Základní informace a podmínky soutěže 

1. Soutěž je určena žákům ZŠ nebo SŠ, kteří pracují s učebnicemi nakladatelství Hueber. 

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 e-mailem nebo poštou podle povahy úkolu. Termín odevzdání je 
nejpozději 18. 12. 2015. K práci prosím přiložte formulář s vyplněnými údaji. 

7. Vyhodnocení a zaslání cen proběhne do konce ledna. 

8. Kritéria pro hodnocení: kreativita, originalita, způsob zpracování a jazyková úroveň 
(především srozumitelnost, chyby nevadí).  

Soutěžní kategorie 

A. plakát 

B. prezentace 

C. videoklip, fotoreportáž 

D. komiks, artefakt (výtvarné a rukodělné práce) 

E. vyprávění (případně jiné slohové útvary) 

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

Tipy na projektové úkoly 

Planetino (1. stupeň) 

 Comic – libovolná variace na některý z komiksů vstupní stránky nebo ze života 
Planetina 



 Planetanien – nakreslete, jak vypadá planeta, ze které pochází Planetino  

 dramatizace pohádky Der König und das Gespenst nebo jiné 

Beste Freunde 1 

 některý z projektů, které se nacházejí na závěr každého modulu na dvojstraně 
Landeskunde - Projekte 

Planet 1 

 L 12 Flohmarkt – sehrajte scénku na bleším trhu a natočte se 

 13  Stress – nakresli komiks o tom, jak jsi zaspal/a, nebo jinou nepříjemnou situaci ve 
škole, a jak sis s ní poradil/a 

 14 Manuel, der Hausmann – nakresli a popiš svého robota pro domácí práce (cvičení 4) 

 L 15 So viele Tiere – Das kann mein Tier! – představ své domácí zvíře 

Planet 2  

 L 23 Freizeit für junge Leute – představ svůj zajímavý koníček 

 L 25 str. 64 cv. 5 – módní přehlídka 

deutsch.com  1 

 5 A, B – představte nějakou populární osobnost z českého prostředí formou profilu na 
internetu 

 7 A – představte zajímavý kroužek, který pracuje u vás na škole nebo do kterého chodíte 
mimo školu 

 L 10 B Lokale – vyrobte plakát, na kterém představíte svůj oblíbený podnik (kavárna, 
bistro, restaurace apod.), kam chodíte 

 9 C Mein Album im Netz – vyrobte zajímavou prezentaci fotek z nějaké události s 
krátkým německým komentářem, kterou byste mohli dát na facebook 

 L 12 A Florian ist krank – nakreslete komiks na téma „chození za školu“, výmluvy žáků, 
strach ze zkoušení apod. 

 13 A – nakreslete a stručně popište svůj ideální pokoj (doma, na internátě) pro společné 
bydlení 

 15 A – Berlin – udělejte fotoreportáž z místa, které jste navštívili v německy mluvící 
zemi 

 16 C – Gastgeschenke – představte dárek/dárky, se kterým jste při zahraniční výměně 
uspěli – tip pro ostatní žáky.  

 17 C – vymyslete si originální prázdninovou brigádu a nabídněte svoje služby nebo 
hledejte přes inzerát brigádníka 

 natočte rozhovor nebo videoklip se scénkou na některé z témat, které jste probírali – 
např. nakupování, objednávání jídla 



Schritte international  

Vyberte si kteroukoli lekci a vypracujte projektový úkol na základě Foto-Hörgeschichte.  

Zde je několik příkladů pro inspiraci: 

 napište pokračování epizody 

 vytvořte příběh s vlastními protagonisty (mohou to být např. spolužáci, kamarádi) – na 
podobné téma – nalepte 8 fotek a natočte k tomu texty 

 sehrajte scénku z učebnice a natočte se 

 příběh z učebnice pozměňte (např. vymyslete jiný konec) 

Ideen 

 projekty na závěr modulu 

 
Pokud pracujete s učebnicemi Tangram aktuell, Pingpong neu, Themen aktuell nebo Delfin, 
můžete si zvolit vhodný námět pro projekt z nich.  

Těšíme se na zajímavé nápady a výtvory! 

Ceny 

Autoři oceněných prací si mohou vybrat z následujících cen: 
 

1. hra, CD-ROM, DVD nebo písničky dle výběru (různé věkové a pokročilostní 
kategorie) 

2. některý z titulů četby (úroveň A1 – B2) – různé žánry 

3. Flirt-Trainer (otáčecí kolečko) 

Cena pro absolutního vítěze: čokoládový dort 

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


