
 
 

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

okresní kolo 7. 2. 2019 
kategorie SŠ III.A  

 
 
Informace k soutěžím: www.talentovani.cz 
Termín soutěže: školní kolo do 16. 1. 2019 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 

 do 25. 1. 2019: 
po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 

 
Místo konání: Gymnázium, ul. L. Čecha 152, Nové Město na Moravě 
 

Kategorie pro německý jazyk: 

 
 kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá 
ve školním, okresním, krajském a ústředním kole 
 

    kategorie III. B (určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou 

možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku) neprobíhají v okresním 

kole! – Informace níže 

 
Garant soutěže: 

Mgr. Eva Řádková 
Gymnázium, ul. L. Čecha 152, Nové Město na Moravě 
566 585 034 

 
Tajemník soutěže: Soutěžní oddělení Active - SVČ 
 Jaroslava Lánová 
 Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
 tel.: 731 674 618  
 olympiady@activezdar.cz 
                                     
• do okresního kola postupují dva žáci 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 
• vyhlašovatel soutěže prosí o přesné vyplnění přihlášek, údaje jsou využity pro celkové 

hodnocení soutěže. Údaje vyplňujte hůlkovým písmem (čitelně). 
• Prosíme o přesné vyplnění kategorie 

 
 
 



Program soutěže:  prezence  7.45 – 8.15 hod. (aula gymnázia) 
 písemná část 8.30 – 9.15 hod. (jazykové učebny 1 a 2) 
 ústní část 9.30 – 12.30 hod. (jazyková učebna 1) 
 vyhlášení  12.45 – 13.00 hod. (aula gymnázia) 
 
Soutěžící si přinesou pomůcky na práci. 

 

 

 

Soutěž v německém jazyce se doporučuje s tímto obsahem: 
- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát); 
- konverzace se členy soutěžní poroty 

úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů) 
řešení jazykové situace (příprava 5-10 min.) 

rozhovor na základě obrázku (bez přípravy), vhodné jsou obrázky mnohoznačné, které umožňují různou 

interpretaci, a obrázky s neobvyklými situacemi.  

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost 
a gramatická správnost. 

Témata se centrálně nevyhlašují. Volba témat je v kompetenci tvůrců úloh na jednotlivých postupových 
úrovních. Ukázky úkolů pro ústřední kolo z předcházejících ročníků naleznete na 
http://www.talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich 
 

 

 

Informace  ke kategorii III. B (určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří 

měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku) 

neprobíhají v okresním kole!  

Pokud na Vaší škole soutěž v těchto kategoriích proběhne (školní kola by měla proběhnout do 

11. 1. 2019), postupují vítěz a druhý nejlépe umístěný žák do krajského kola. Pokud se vítěz či druhý 

umístněný nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodů dalšího postupového kola zúčastnit, je možné 

vyslat náhradníka - dalšího nejlépe umístěného ve školním kole. 

Krajské kolo: pondělí 25. 2. 2019 v DDM Jihlava (Brněnská 46) 

Prosíme o zaslání přihlášek do 15. 1. 2019 prostřednictvím následujícího elektronického 

formuláře: 

https://goo.gl/forms/O7NGlvZAzr6IBs6q2 

Za každou kategorie je třeba vyplnit formulář zvlášť! (Vysílá-li např. škola 4 různé žáky do 2 

různých kategorií, je třeba vyplnit formulář 2 x). Pokud do jedné kategorie vysílá škola jenom jednoho 

žáka, políčka pro druhého žáka zůstávají prázdná. 

Pozvánky na krajské kolo s podrobnějšími informacemi budeme zasílat mailem na základě 

přihlášek uvedeným vyučujícím. 

Do přílohy ještě dáváme obecné propozice Soutěží v cizích jazycích pro rok 2018/2019. 

Kontaktní osoby: 

Mgr. Klára Lysová, lysova@ddmjihlava.cz, tel. 733 675 541 

Mgr. Kateřina Větrovcová, vetrovcova@ddmjihlava.cz, tel. 733 675 544 

 


