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________________________________________________________________________ 
 
 

PROPOZICE 
 

soutěže v cizích jazycích – jazyk anglický 
okresní kolo 2010/2011 

 
 

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, popř.  může soutěžit v 

kategorii vyšší 
 
● žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola 
 
● do níže uvedených kategorií se nezařazují žáci, kteří měli či mají trvalou 

možnost souvislé komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou 
výuku. Jde o tyto případy: 
− žák pobýval během školní docházky v dané jazykové oblasti déle než šest 

měsíců nepřetržitě 
− 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 

− žák v rámci školní docházky se učí/se  učil alespoň po dobu jednoho 
školního roku více předmětů v daném jazyce – např. navštěvuje/navštěvoval 
cizojazyčné gymnázium 

 
Pozn.: Při zařazování žáků do soutěže je nutno dodržet hledisko, pro koho je 
soutěž určena (nikoli pro žáky z bilingvních rodin, ani pro žáky pro které je 
cizí jazyk téměř „druhým“ mateřským jazykem). 

 
 
 
 
 
 
 



Kategorie: 
 

● kategorie I. A je určena žákům do 7. ročníku základních škol, probíhá ve 
školním a okresním kole 

 
● kategorie I. B je určena žákům do 7. ročníku základních škol s rozšířeným 

vyučováním jazyků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, probíhá ve 
školním a okresním kole 

 
● kategorie II. A je určena žákům 8. a 9. ročníku základních škol, probíhá ve 

školním, okresním, krajském a ústředním kole 
  
● kategorie II. B je určena žákům 8. a  9. ročníku základních škol  
 s rozšířeným vyučováním jazyků a odpovídajících ročníků víceletých 
 gymnázií, probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole 
 
● kategorie III.  je určena žákům 1. až  3. ročníku všech typů středních škol a 

odpovídajícím ročníků víceletých gymnázií, probíhá ve školním. okresním, 
krajském a ústředním kole  

 
 
 
Termín konání:      pondělí   7. února 2011   všechny kategorie 
              prezence od 8.00 – 8.30 hod. 
              zahájení soutěže v 8.30 hod. 
 
 
Místo konání:        Středisko volného času, příspěvková organizace 
                                Ostrčilova 19/2959  
                                02 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
 
 
Kontaktní osoba:   Zuzana Sviderská – tajemnice soutěže 
        Středisko volného času,  
        tel. 596 118 610, 775 598 665 
        e-mail: zsviderska@svcoo.cz 
              
 
webové stránky:    www.svcoo.cz   
 
 
 
 
 
 



Podmínky postupu a hodnocení: 
 

Školní kola se uskuteční pod vedením učitele cizího jazyka na jednotlivých 
školách. Vítěz (pouze jeden) v každé kategorii postupuje do okresního kola. 
Není možné postoupit bez účasti ve školním kole.  
Organizátoři školních kol jsou povinni zaslat přihlášku do jednotlivých kategorií 
nejpozději  
    do 28. 1. 2011 

 
na e-mail:   zsviderska@svcoo.cz, 
 
nebo na adresu:  Středisko volného času, Ostrčilova 19/ 2925, 
                            702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
                            (k rukám Zuzany Sviderské), 

 
 
Doporučený  obsah soutěže: 
 
Písemná část: 
 

- poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu z kazety splnit  
            zadaný úkol, kazetu slyší soutěžící dvakrát), popř. lexikální text. 
 
Ústní část: 
 

- krátký úvod (představení), 
- konverzace na zdané téma – řešení situace (bez přípravy ), hodnotí se       

   jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a      
   gramatická správnost. 

 
Obsah soutěže určuje odborná porota. Témata jsou vybírána dle učiva žáků 
v příslušném ročníku (tématické okruhy viz. příloha). 

                     
Těším se na Vaši účast a přeji mnoho úspěchů při pořádání školního kola. 

 
 
 
 
 
 
V Ostravě 10. 1. 2011                                                   Zuzana Sviderská 
                                          tajemnice soutěže 

 
 

 



Tématické okruhy – soutěže v cizích jazycích  -  jazyk anglický 
 
 
 

Kategorie I.A   1. Family 
 2. Friends 
 3. My town, shops - goods 
 4. Hobbies, sports and games 
 5. Daily programmes, school 
 6. My house, my flat 
 
Kategorie I.B 1. Family 
 2. Friends 
 3. My town, asking the way 
 4. Hobbies, sports and games 
 5. Daily programmes, school 
 6. My house, my flat 
 7. Food, drinks, schopping 
 
Kategorie II.A  1. Weather, seasons of the year 
 2. My town, asking the way 
 3. Sports and games 
 4. Clothes and fashion 
 5. Leisure time,hobbies, school 
 6. My family and friends 
 7. Food and drinks, at the restaurant 
 8. My house, my flat 
                           9. Shopping 
 
Kategorie II.B  1. Leisure time, hobbies, school, sports 
 2. Weather, seasons of the year 
 3. Food and drinks, at the restaurant, shopping 
 4. Clothes and fashions 
 5. My family and friends 
 6. My house, my flat 
 7. Travelling, means of transport 
 8. My town, my village  
 9. Seeing a doctor (dentist), how to live healthily 
                         10. Sports and games 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kategorie III.  
 
1. ME AND MY NEAR ONES (THE DARK AND LIGHT SIDES) 

GENERATION GAP 
 
2. MY DREAM HOUSE/FLAT 

MY FUTURE CARREER 
 

3. „HEALTH IS BETTER THAN WEALTH“ 
      HEALTH AND DISEASES 
 
4.  FOOD AND MEALS , MY EATING HABITS, 
     FAST FOOD, RESTAURANTS, SHOPPING 
 
5.  NATURE, WEATHER, ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
 
6.  MY ATTITUDE TO THE SCHOOL I GO TO 
     MY ATTITUDE TO THE PLACE WHERE I LIVE 
 
7.  WHAT I WOULD CHANGE/WOULDN´T CHANGE 
     IN THIS COUNTRY 
     WHY I LIKE MY COUNTRY 
 
1. TRAVELLING MAKES PEOPLE HAPPY/UNHAPPY 

HOLIDAY, ACCOMMODATION 
 

2. MY OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES 
SPORTS AND GAMES 
THE VALUE OF HOBBIES 
 

3. SOCIAL PROBLEMS – (SUCH AS POVERTY, UNEMPLOYMENT, DRUGS, ALCOHOL, 
CRIME, BROKEN FAMILIES …….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


