
Soutěž v německém jazyce 

Ve školním roce 2018/2019 proběhne opět soutěž v německém jazyce. Cílem soutěže je 

rozvíjet zájem žáků o němčinu, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň 

komunikativního ovládání německého jazyka. Soutěž zhodnotí schopnost žáků použít německý 

jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít německého jazyka jako prostředku ke sdílení 

informací.

Organizace soutěže:

 žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho 

ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší

 žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola, je třeba účastnit se všech 

postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii

1. Kategorie: 

 kategorie I. A – je určena žákům do 7. ročníku základních škol. Soutěž probíhá ve 

školním a okresním kole.

 kategorie I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové 

kategorii žáků do 7. ročníku základních škol. Soutěž probíhá ve školním a okresním 

kole.

 kategorie II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Soutěž probíhá ve 

školním, okresním, krajském a ústředním kole.

 kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. 

třídě základních škol. Soutěž probíhá ve školním, v okresním, krajském a 

ústředním kole.

 kategorie II. C – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat 

v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se například o tyto případy: 

 a) žák pobýval během 5. roč. ZŠ, 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v 

dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě 

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku 

minimálně jednomu předmětu v německém jazyce – například navštěvuje/navštěvoval 

bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých 

předmětů v cizím jazyce

c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné 

domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně 

je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí), 

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale německý jazyk používá 

v komunikaci se svojí dcerou/svým synem místo svého rodného jazyka.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích 

vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a 

jeho/její rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či 

nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní 

situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní 

podmínky v uvedeném jazyce nemají.



 Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvní kategorie II.C v jazyce německém)

se nezařazují žáci, pro které je německý jazyk mateřským jazykem nebo žáci 

z bilingvních rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho 

mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

2. TEMATICKÉ OKRUHY:

 kategorie I. A, I. B – Meine Familie, Meine Schule, Meine Freunde, Meine Hobbys

 kategorie II. A, II. B, II. C – Mein Tag, Wohnen, Meine Freizeit, Kalender (Wetter, 

Jahreszeiten), Essen und Trinken, Reisen und Ferien, Kleidung und Mode (poslední 

téma pouze pro kategorii II. C). 

3. OBSAH:

 písemná část - poslech s porozuměním

 ústní část - představení se

- konverzace s porotou k danému tématu 

- konverzace s porotou na základě obrázku 

4. TERMÍN KONÁNÍ: 

Školní kola mají proběhnout do 11. 1. 2019 (dle propozic NIDV). Do okresního kola mohou 

postoupit první dva soutěžící za každou kategorii. Vítěz kategorie II. C postupuje přímo do 

krajského kola. I zde mohou být přihlášeni dva soutěžící. 

Prosíme vyučující, aby přihlášku do okresního kola zaslali na oficiálním formuláři do 18. 1. 

2019 a do kola krajského (kategorie II.C) do 21. 2. 2019 na adresu:

Mgr. Alena Beerová, pracoviště Rožňavská 21, Olomouc

e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz telefon: 585 434 508, 725 922 526

V přihlášce nezapomeňte uvést soutěžní kategorii a taktéž prosím o uvedení počtu soutěžících 

ve školním kole.

Okresní kolo se uskuteční 29. 1. 2019 a krajské kolo dne 28. 2. 2019 v FZŠ Olomouc,

Hálkova 4. Prezence od 8. 00 hod, začátek soutěže v 9.00. Psací potřeby s sebou.



Propozice k organizaci krajského kola soutěže v německém jazyce 

1) Krajské kolo soutěže v německém jazyce se uskuteční dne 28. 2. 2019 v FZŠ Olomouc, 

Hálkova 4.

 Prezence: 8.00 – 8.50

 Zahájení: 8.50

 Začátek soutěže: 9.00

Pro soutěžící je zajištěno malé občerstvení. Psací potřeby s sebou.

2) Soutěž se uskuteční v kategoriích :

 kategorie II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Soutěž probíhá ve 

školním, okresním, krajském a ústředním kole.

 kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. 

třídě základních škol. Soutěž probíhá ve školním, v okresním, krajském a 

ústředním kole.

 kategorie II. C – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat 

v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Jedná se například o tyto případy: 

 a) žák pobýval během 5. roč. ZŠ, 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v 

dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě 

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku 

minimálně jednomu předmětu v německém jazyce – například navštěvuje/navštěvoval 

bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých 

předmětů v cizím jazyce

c) žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné 

domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně 

je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí), 

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale německý jazyk používá 

v komunikaci se svojí dcerou/svým synem místo svého rodného jazyka.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích 

vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a 

jeho/její rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či 

nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní 

situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní 

podmínky v uvedeném jazyce nemají.

 Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvní kategorie II.C v jazyce německém)

se nezařazují žáci, pro které je německý jazyk mateřským jazykem nebo žáci 

z bilingvních rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho 

mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Soutěž probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.



Do ústředního kola soutěže postupuje pouze vítěz krajského kola soutěže v každé kategorii.

Poněvadž chceme vytvořit potřebné konkurenční prostředí, mohou vyslat jednotlivé okresy do 

krajského kola 2 soutěžící za každou kategorii.

Prosíme 

a) organizátory jednotlivých okresních kol, aby zaslali výsledkové listiny okresních kol

se zvýrazněním postupujících

b) učitele, vyučující žáky kategorií, které nemají okresní kola, aby poslali přihlášky do

krajského kola na oficiálním formuláři do 21. 2. 2019 na adresu:

Mgr. Alena Beerová, pracoviště Rožňavská 21, Olomouc

e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz telefon: 585 434 508, 725 922 526

v kopii: souteze@ddmolomouc.cz

Obsah soutěže: 

 poslech s porozuměním

 ústní část - představení se

- konverzace s porotou k danému tématu 

- konverzace s porotou na základě obrázku 

Tematické okruhy:

 kategorie II. A, II. B, II. C – Mein Tag, Wohnen, Meine Freizeit, Kalender (Wetter, 

Jahreszeiten), Essen und Trinken, Reisen und Ferien, Kleidung und Mode (poslední 

téma pouze pro kategorii II. C). 




