
Olympiáda v německém jazyce 2021/2022 
p r o p o z i c e 

okresní kolo 24. 3. 2022 
kategorie ZŠ II.A a II.B 

 
 

Informace k soutěžím: http://talentovani.cz/souteze-v-cizich-jazycich 

 
Termín soutěže: školní kolo do 28.2.2022 

 

Způsob konání:  
MS Teams, Active – SVČ (DDM), Horní 2, Žďár nad Sázavou 
Žáci soutěží ze školy pod dozorem pedagoga v distanční formě přes virtuální místnost MS 
Teams nebo z domu (dle aktuální situace). 
 

Přihlášky do okresního kola vyplňte elektronicky 
http://www.activezdar.cz/vedomostnizr.htm 

do 16. 3. 2022 
po tomto termínu nebudou přihlášky registrovány 

            Heslo pro přihlašování do všech soutěží zůstává stejné jako v loňském roce. 
 
Pokyny pro okresní kolo:  
 
Termín: 24. 3. 2022 
Program soutěže:  
Soutěží se od 8.30   –  soutěžící se připojí do týmu na základě výzvy odeslané odpovědnému 
pedagogovi či žáku. 
Porota bude společně v budově Active SVČ (DDM), Horní 2, Žďár n. S.  
  

• do okresního kola postupuje jeden až dva žáci ze školy v každé kategorii 

• seznamy žáků vybraných do okresního kola budou zveřejněny v titulu „Vědomostní 
soutěže“ 

• výsledky soutěže budou zveřejněny po vyhodnocení na výše uvedené internetové adrese 
 

Garant soutěže: 
Mgr. Romana Chlubnová 
ZŠ a MŠ Polnička 

             reditelstvi@zspolnicka.cz 
             566 625 768 

 
Tajemník soutěže: 
 Soutěžní oddělení Active - SVČ 
 Jitka Kalasová 
 Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101 
 771 116 018 
 olympiady@activezdar.cz 
 
 



Obsah soutěže v německém jazyce:  
- úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů) 
- konverzace se členy soutěžní poroty 
- jazyková situace 
Vše bude probíhat bez času na přípravu! 

 
Témata rozhovorů: 
 
Já. Moje rodina. Koníčky. Přátelé. Škola. Denní program. Bydlení. Jídlo. Rok, roční období a činnosti 
v nich. 
Vždy budou soutěžící aplikovat jednotlivá témata na sebe, svou rodinu. 

 

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 

 
 

Kategorie pro německý jazyk: 

 
c) kategorie ZŠ II. A – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, 
okresním, krajském a ústředním kole,  
 
d) kategorie VG II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. 
třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj 
podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v 
souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole 
 

 


