
Motto:
Let‘s travel to the past, 
It’s not always boring, 
Start the journey with us 
The history is calling!

Pojďme spolu putovat
do dějin světa,
všechny nás láká cestovat
a objevovat dávná léta.

www.ahol.cz

The sixth Annual Competition of English for 
Primary Schools 

When: 24th September, 2021 at 9 a.m
 registration starts at 8:00 a.m
 the contest fi nishes approx. at 13:30

Where: AHOL Secondary Special School
 náměstí Jiřího z Poděbrad

Who: only one team from each primary school can 
participate, teams formed of 8 pupils from
6th to 9th classes

What you can expect:

• a big knowledge test connected to history, signifi cant 
events and famous personalities in English speaking 
countries during the centuries

• riddles, quizzes, contests, and games for teams and 
individual

• personalities of the past

• orientation in elementary events in the past

• skill to adapt to a stated environment

• a physical ability test

• competitions checking literacy based on history 
knowledge

• attractive prizes, a wonderful surprise for the winners

What to bring with you:
An excellent knowledge of English language, appropriate, 
high spirits and competitiveness!

We are looking forward to you!

6. ročník soutěže v anglickém jazyce pro 
základní školy

Kdy: 24. 9. 2021 v 9:00 hodin
 zápis od 8:00 hodin
 ukončení přibližně v 13:30

Kde: AHOL – SOŠ, náměstí Jiřího z Poděbrad

Kdo: za každou školu soutěží jeden osmičlenný tým 
složený z žáků 6. - 9. tříd

Co vás čeká:

• velký vědomostní test v anglickém jazyce zaměřený 
na historii a významné události a osobnosti spojené 
s historií napříč staletími v anglicky hovořících zemích

• hádanky, kvízy, soutěže a hry pro skupiny i jednotlivce

• historické osobnosti

• orientace ve významných událostech uplynulých 
staletí

• schopnost přizpůsobit se danému prostředí

• zkouška pohybové zdatnosti 

• soutěže ověřující čtenářskou gramotnost na základě 
znalosti historie

• atraktivní ceny, překvapení pro nejlepší badatele

S sebou:
výbornou znalost anglického jazyka, dobrou náladu 
a soutěživost

Těšíme se na vás!

A Journey to the Past Cesta do minulosti


