
Propozice k jazykové soutěži 2017 

Určeno pro: žáky 8. a 9. tříd se standardní nebo rozšířenou výukou angličtiny a standardní 

výukou němčiny nebo ruštiny  

Termín konání: 7. 12. 2017 

Registrace: 8.00 – 8.50 

Zahájení: 9.00 hod. 

Předpokládané ukončení: 13:00 (dle počtu účastníků) 

Přihlašujte se elektronicky na http://gymst.com od středy 1.11. do pondělí 20. 11. 2017 (12:00). Po 

tomto termínu se již nebude možné přihlašovat.  

Maximální počet soutěžících v jedné kategorii za školu jsou 2 (v ruštině až 4) 

Kategorie Aj a Nj a Rj Maximální možný počet účastníků v kategorii 

8. třída angličtina - standardní výuka 30 

9. třída angličtina - standardní výuka 30 

8. třída angličtina rozšířená výuka 15 

9. třída angličtina rozšířená výuka 15 

8. třída němčina standardní výuka 15 

9. třída němčina standardní výuka 15 

8. + 9. třída ruština standardní výuka 15 

 

Program: 

Anglický jazyk:  

1. poslech – 10 – 15 minut 

2. popis a / nebo porovnání obrázků – max. 3 minuty na žáka (po přestávce postupují žáci 
s nejvyšším počtem bodů) 

3. řízený dialog: dvojice dostane předtištěné informace a instrukce, podle kterých vedou dialog, 
max. 3 min. na dvojici, žáci dále postupují do dalších kol podle počtu bodů, postupným 
vyřazováním zůstane jedna dvojice finalistů. Tito žáci postupují do finále, kde povedou 
rozhovor na daná témata s vybraným zástupcem PK AJ. V případě dělených skupin bude při 
dosažení stejného počtu bodů ještě závěrečný rozstřel.  



Konverzační okruhy: 

My family, My day, Shopping, Hobbies, My school, My house/ Flat, My idol, Food 

V rámci uvedených disciplín se hodnotí fonetika, schopnost spontánně a správně reagovat za použití 

správné slovní zásoby a schopnost správně používat gramatická pravidla. 

 

Německý jazyk: 

1. poslech – cca 15minut  
2. popis/ srovnání obrázku -  max.  3 minuty na žáka (po přestávce postupují žáci s nejvyšším 

počtem bodů)   
3. řízený dialog: dvojice dostane instrukce, podle kterých vede dialog – max. 3 min. na dvojici, 

postupným vyřazováním zůstane jedna dvojice; tito žáci postupují do finále, kde povedou 
rozhovor na daná témata s vybraným pedagogem /učitelem Nj Gymnázia Šternberk 

 

Konverzační okruhy: 

Meine Familie, Mein Tag, Einkaufen, Hobbys, Schule,  Mein Haus/Meine  Wohnung, Essen, Meine 
Stadt  
 

Ruský jazyk: 

1. poslech – cca 15minut  
2. monolog a popis obrázku na vylosované téma doplněný dialogem se členy poroty (učitel Rj 

Gymnázia ve Šternberku a 3 studenti maturitního ročníku) 
 

Konverzační okruhy: я и моя семья, мои друзья, моя школа, мой день, где я живу.    

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 


