
Olympiáda v Anglickém jazyce 2018/2019 
p r o p o z i c e 

okresní kolo 6. 2. 2019 
kategorie SŠ III A. 

 
 
Informace k soutěžím: http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich 
Termín soutěže: školní kolo do 30. 1. 2019 

 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky  
do 1. 2. 2019 

po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 
 

Kategorie pro anglický jazyk pořádané v Active-SVČ Žďár nad Sázavou:  
kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků gymnázií; probíhá ve 
školním, okresním, krajském a ústředním kole 
 
Ostatní kategorie – pořádá DDM Jihlava 
kategorie III. B – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol1) , kteří měli 
či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou 
výuku – viz body 4 a) – d) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole  
Kategorie III. B – postupuje vítěz a druhý umístěný do krajského kola 
kategorie III. C – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních odborných škol; probíhá ve 
školním, krajském a ústředním kole. 
Kategorie III. C – postupuje vítěz do krajského kola 
Krajské kolo proběhne v pondělí 11. 3. 2019 v DDM Jihlava (Brněnská 46). 
Prosíme o zaslání přihlášek do 31. 1. 2019 prostřednictvím následujícího elektronického 
formuláře: 
https://goo.gl/forms/20nqY0i4Kso7xctk2 

 
Pokyny pro okresní kolo: 
 
Místo konání: Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 
 
Program soutěže:  prezence  8.00 – 8.45 hod. 
 soutěž od 8.45 hod. 
 
Soutěžící si přinesou pomůcky na práci. 
 
 
Garant soutěže: 

Mgr. Michaela Kondýsková 
Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 
566 653 830 
kondyskova@gymzr.cz 

 
Tajemník soutěže:  
 Jaroslava Lánová  
 Soutěžní oddělení Active - SVČ  
 Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
 tel.: 731 674 618  
 olympiady@activezdar.cz 



 
• do okresního kola postupují dva studenti ze školy v každé kategorii 
• rozsah soutěže je podobný jako v předchozích letech 
• seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny na internetové 

adrese www.activezdar.cz v titulu „Vědomostní soutěže“ 
• výsledky soutěže budou zveřejněny po opravení a vyhodnocení prací na výše 

uvedené internetové adrese 
 
Soutěž v anglickém jazyce se doporučuje s tímto obsahem: 
Písemná část:   
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy 

dvakrát), popř. lexikální text. 
Ústní část: 
- krátký úvod (představení); 
- konverzace na zadané téma - řešení situace (bez přípravy); hodnotí se jazyková pohotovost a 

kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. 
Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and home. My town/village. 
Shops, shopping, services. My job / Future career. Daily routine. Daily programme. Work and leisure 
time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. Food 
and meals. At a restaurant. Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts. Education. Language 
studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. 
Seasons of the year, weather. 
Vyspělost slovní zásoby („vocabulary“) je dána úrovní jednotlivých kategorií a soutěžních kol. V kat. 
III. by měly být soutěžní otázky formulovány jako problém, např. The environment problems. 
Countryside. Nature. Media (TV, radio, newspapers), Education. Language studies. 
 
  


