
Propozice k organizaci krajského kola soutěže v německém jazyce 

1) Krajské kolo soutěže v německém jazyce se uskuteční dne 5. 3. 2020 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.

Pro školní rok 2019/2020 nejsou v jazykových soutěžích v němčině (angličtině,

francouzštině) vyhlášené kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost 

komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Tyto žáky není možné 

zařadit do vyhlášených kategorií uvedených soutěží a nemohou se tedy soutěží v NJ

(AJ, a FJ) účastnit.

Do soutěží v cizích jazycích se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským 

jazykem nebo žáci z bilingvních rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném 

jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.
(Kompletní informace: NIDV – Soutěže v cizích jazycích 2019/2020, propozice – FINAL)

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 organizátory jednotlivých okresních kol, aby zaslali výsledkové listiny okresních kol

se zvýrazněním postupujících do 21. 2. 2020 na adresu:

Mgr. Alena Beerová, Rožňavská 21, Olomouc (telefon: 725 922 526)

e-mail: roznavska@ddmolomouc.cz 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 – Mein Tag, Wohnen, Meine Freizeit, Kalender (Wetter, 

Jahreszeiten), Essen und Trinken, Reisen und Ferien.




