
Konverzační soutěž v jazyce anglickém 
pro školní rok 2016/2017

propozice pro krajské kolo

Krajské kolo se uskuteční v pátek 24.3.2017 v prostorách DDM Olomouc, tř. 17 listopadu 47, 
(od hlavního vlakového nádraží tram 2, 3, 4, 6 – zastávka Žižkovo náměstí, dále pěšky po třídě 
17. listopadu podél budovy PdF UP a SPŠ strojnické). Garantem toho kola je DDM Olomouc ve 
spolupráci s kabinetem soutěží v AJ. 

Přihlášku do krajského kola pošlete po ukončení okresního kola, nejpozději však do 15.3.2017 na
adresu souteze@ddmolomouc.cz

Do krajského kola postupují první dva soutěžící v každé kategorii (II.A, II.B) z okresního 
kola. 

Pozor, kategorie II. C - nové:
Do kategorie II. C se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci 
žijící v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, 
takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.
V kategorii II.C se nekoná okresní kolo, případné soutěžící škola přihlašuje přímo do krajského 
kola! Do krajského kola postupuje vždy jen jeden soutěžící z jedné školy.

Prosíme o včasné zaslání přihlášek a jejich pozorné vyplnění. 
Začátek soutěže je v 9:00, prezence: 8:30–8:55. Žáci si s sebou vezmou psací potřeby a 
přezůvky.

Průběh krajského kola

V písemné části žák vyplní zadané úkoly na základě poslechu audionahrávky. V ústní části se 
nejdříve stručně představí, pak si vylosuje téma, o kterém krátce pohovoří, a potom bude 
následovat dialog se členem zkušební komise na vylosované téma.

Kategorie: 
II. A – 8. a 9. ročník ZŠ
II. B – tercie a kvarty víceletých gymnázií
II. C – viz výše

Kategorie II. A, II. B, II.C
1. Diet and fitness, healthy lifestyle 2. Entertainment (cinema, theatre, music, books, art)
3. Holidays, festivals, celebrations 4. Seasons of the year, weather
5. Travelling, tourism 6. Clothes and fashion

Za kabinet soutěží v AJ Mgr. Ludmila Balíková, email: balikova@email.cz




