Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3,787 01 Šumperk, Zemědělská 3
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk
ve spolupráci Krajského Úřadu Olomouckého kraje,
Akademií Jana Amose Komenského Šumperk a
Informačního centra Šumperk a
Oxford University Press

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné
školy, které uspořádá Střední odborná škola, Šumperk. Garantem soutěže je Krajský úřad
Olomouckého kraje. Partnerem soutěže je Informační centrum pro mládež při Akademii Jana
Amose Komenského Šumperk a Oxford University Press.
Datum konání soutěže: 7. března 2019
Soutěž probíhá v kategorii III C: žáci 1. až 3. ročníků středních odborných škol.
Každá škola může vyslat dva žáky. Z organizačních důvodů může být přihlášeno 50 žáků,
rozhoduje proto datum podání přihlášky.
Prosíme o odborný pedagogický doprovod.
Program:
Prezence soutěžících: 8:30–9:00 hodin
Zahájení soutěže v 9:00 hod.
1. kolo: 9:15- 9:45: Poslechový test. Čtení s porozuměním.
2.kolo: 10:00: Řešení jazykové situace – ve dvojicích určených na základě losování
3. kolo: Konverzace na vylosované téma.
Upozornění: Všichni soutěžící se zúčastní všech kol soutěže. Předpokládaný konec soutěže je
ve 14 hodin.
Přihlášky vyplňte do 28. února 2019 na následujícím odkaze:
https://goo.gl/forms/8oSp2dRvxkpmafpm1

Organizace soutěže:




Soutěže jsou dobrovolné a určené jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici
20 let.
Žák soutěží v kategorii, která odpovídá jeho ročníku.
Do soutěže se nezařazují žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce
mimo samotnou jazykovou výuku. Jde o tyto případy:

a) žák pobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
b) daný jazyk je mateřským jazykem žáka nebo žák žije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. je od narození
vychováván v daném jazyce, takže ho může používat rovnocenně jazyku mateřskému;
c) žák v rámci školní docházky se učí/se učil alespoň po dobu jednoho školního roku více předmětů v
daném jazyce.

Written part: Listening test. Reading comprehension.
Conversation topics:
1) My family, my friends
2) Hobbies, leisure time activities etc.
3) Weather, seasons of the year
4) My country, Prague and other towns
5) Travelling, means of transport
6) Health, at the doctor’s
7) Meals, at the restaurant
8) Cultural life, cinema, theatre, music
9) Sports and games
10)Schools, after school activities etc.
11)Generation problems, drugs, racism..
12)Environment - ecology, protection
Language situation (in pairs)
A: You bought a train ticket two minutes ago, but you realise now that you gave the wrong date. You
want to change your ticket. You will start the dialogue.
B: You are selling tickets at a book-office. A has bought a train ticket with the wrong date. According
to the rules, you cannot make changes or give money back.

How to get to Střední odborná škola?
You can use bus No. 3 which goes from Bus/Railway station to the stop Šumavská střední odborná
škola.
http://sumpersky.rej.cz/fotky/l935233_181209_220121_3_su_2.pdf
Or you can walk. See the map.
http://sumpersky.rej.cz/index.php3?select=mapa&oldx=2815&oldy=2528&typ=m&click=true&x=52&y
=265
Should you have any other questions, email to: kostecka@edusum.cz or call 770 120 466.
Mgr. Eva Kostecká
Garant soutěže

