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Vážení kolegové angličtináři, 

rádi bychom vás i žáky vaší školy pozvali na oblastní turnaj v anglické verzi hry Scrabble.   

Na našem gymnáziu dlouhodobě používáme hru Scrabble jako didaktickou pomůcku, která se nám 
osvědčila především při rozšiřování a upevňování anglické slovní zásoby, slovotvorbě i při 
opakování gramatiky. V posledních sedmi letech pak organizujeme turnaj ve hře Scrabble pro 
střední školy z Moravskoslezského a Zlínského kraje. 

Tak jako v předchozích letech (viz fotogalerie1 na www stránkách školy) plánujeme uspořádat 
obdobný turnaj pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 
V roce 2018 se tohoto turnaje zúčastnilo již 13 škol z okresu Nový Jičín. Velmi bychom uvítali, 
kdybyste přijali naše pozvání k účasti v soutěži a pomohli nám tak propagovat myšlenku využití hry 
Scrabble pro výuku anglického jazyka. 

Každá škola má právo vyslat 2 zástupce z řad svých žáků, kteří budou soutěžit jak společně jako 
tým reprezentující svou školu, tak každý sám za sebe. Kromě vyhlášení absolutních vítězů proběhne 
vyhodnocení zvlášť v kategorii základních škol a zvlášť pro víceletá gymnázia. Jestli uspořádáte 
vlastní školní turnaj nebo rovnou své zástupce delegujete, necháme na vás. Stačí, když nám 
do 22. ledna 2019 vepíšete jejich jména do jednoduchého formuláře2.  

Turnaj se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 od 9:30 hodin na Masarykově gymnáziu v Příboře3. 
Přepokládaná doba ukončení turnaje včetně vyhlášení výsledků je 12:30 hodin.  

Přihlašovací formulář, podrobná pravidla a další užitečné odkazy najdete na stránkách 
www.gypri.cz4 v sekci Projekty - Scrabble. Odměněni budou jak vítězní jednotlivci, tak i vítězný 
tým/škola. 

Těšíme se na vaši účast. 
 
 
 
 
  Mgr. Pavel Kerekeš      Mgr. Dalibor Dejmek 
             ředitel školy          organizátor soutěže 

                                                 
1 https://drive.google.com/open?id=1LN45y60-YsxAgmIAOQEGuhuS3WFe-0EK 
2 https://goo.gl/forms/Q3mPsEwekVb7lmj02 
3 https://goo.gl/maps/ycvsSWEwVpF2 
4 http://www.gypri.cz/projekty-2/scrabble/ 
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Pravidla turnaje ve hře Scrabble 

 Hraje se dle těchto základních pravidel5 

 Pro zdokonalení v taktice hry doporučujeme nastudovat tyto stránky6 

 Hráči během hry nemohou používat slovník ani jiné pomůcky, které by je oproti protihráčům 
zvýhodňovaly 

 V případě sporu bude konzultován Hasbro Scrabble Dictionary7 nebo rozhodne rodilý mluvčí, 
který působí na naší škole 

 Turnaj bude tříkolový, hráči budou rozděleni k hracím stolům: 

o v prvním kole losem 

o ve druhém kole na základě získaných bodů z prvního kola 

o ve třetím kole na základě získaných bodů z předchozích kol 

 Hráči budou mít na tah maximálně 1 minutu 

o časový limit bude měřen na oficiálních Scrabble časovačích 

o všechny hry se hrají až do úplného konce 

o každé kolo bude trvat 40 minut 

 Hráči hrají za sebe i za školu současně 

 Žáci mohou sledovat výsledky on-line 

                                                 
5 http://www.scrabblepages.com/scrabble/rules/ 
6 http://www.wordfind.com/ 
7 http://scrabble.hasbro.com/en-us/tools 
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