Dům dětí a mládeže, Kremnická 32, Kutná Hora 284 01, tel. 327 51 20 89, e-mail: ddm@kh.cz

Propozice okresního kola Konverzační soutěže v německém jazyce
Kategorie II.A, II.B., III.A

Kdy: 8. února 2018
Kde: Gymnázium J. Ortena Kutná Hora
Předseda soutěže: Mgr. Petr Novotný
Prezence: 8.15 - Začátek soutěže: po zapsání všech žáků- nejpozději v 9:00
Přihláškový formulář zasílejte na e-mailovou adresu: smrkovskyddm@seznam.cz
nejpozději do 2. února 2018. V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení žáka, datum
narození, úplná adresa bydliště a úplná adresa školy, počet účastníků ve školním kole
v jednotlivých kategoriích, kontakt na odpovědného vyučujícího.
Kategorie II. A- je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním,
okresním, krajském a ústředním kole
Kategorie II. B- je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě
ZŠ
Kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníku všech typů středních škol / včetně
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií/
Po domluvě kategorie I. A, I. B.
Prosím do přihlášky u každého žáka uveďte příslušnou kategorii.
Postup: do okresního kola postupují v každé kategorii maximálně dva nejlepší žáci z Vašeho
školního kola
Náplň soutěže:
a) Poslech s porozuměním, písemné plnění úkolů
b) Úvodní konverzace na běžná témata + řešení komunikační situace /čas na přípravu/
c) Konverzace na základě fotografie nebo obrázku /bez přípravy/

Výsledková listina bude zveřejněna na webu Domu dětí a mládeže: www.ddm.kh.cz
Podmínky soutěže: Soutěže se nemohou zúčastnit žáci, kteří během 2. stupně ZŠ a SŠ
pobývali déle než půl roku nepřetržitě v německé jazykové oblasti, žáci z bilingvních rodin, žáci
užívající uvedený jazyk místo rodného jazyka se svým rodičem, žák v kontaktu s příbuzným /
rodilý mluvčí/, žáci navštěvující bilingvní gymnázium, apod. Za vhodný výběr studenta
zodpovídá pedagog.

V Kutné Hoře 4. ledna 2018
Vyřizuje: Bc. Michal Smrkovský
Tel.: 737 845 171 e-mail: smrkovskyddm@seznam.cz

