
              Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo 

Kdy?   čtvrtek 23.ledna 2020; 8,40 – 10:25 (druhá a třetí vyuč. hodina) 
Kde?                 ZŠ Nučice, učebna dějepisu 

 

Co dalšího bych měl/a vědět?  

Olympiáda se bude konat ve dvou kategoriích:  kategorie I.A – určena žákům do 7. ročníku            

kategorie II.A – určena žákům 8. a 9. ročníku 

Vítěz každé kategorie spolu s náhradníkem (tzn. druhým v pořadí) postupují do okresního kola, které se 

uskuteční 20. února 2020 v ZŠ Dobřichovice. O tom, zda se krajského kola zúčastní pouze vítěz 

školního kola v každé kategorii nebo také náhradník, rozhodne dobřichovická základní škola podle 

počtu přihlášených účastníků cca týden před konáním okresního kola.   

Jak bude olympiáda vypadat? 

Olympiáda bude svou strukturou a úrovní připomínat zkrácené cambridgeské zkoušky z angličtiny. 

Kategorie I.A zhruba odpovídá zkoušce A2 Key for Schools (KET), kategorie II.A zkoušce B1 

Preliminary for Schools (PET): Olympiáda bude trvat cca dvě vyučovací hodiny a bude mít následující 

části: 

1. Reading  – četba několika textů různého rozsahu a prokázání, že jsi jim porozuměl/a 

2. Writing  – gramatický test; vytvoření krátkého anglického textu podle instrukcí 

3. Listening  – poslech a úkoly zaměřené na porozumění nahrávky  

4. Speaking  – konverzace ve dvojici na dané téma 

Jak se mám na olympiádu z angličtiny připravit?  

Vyzkoušej si cvičné testy A2 Key for Schools (KET) a Preliminary for Schools (PET) – podle své 

kategorie. Cvičné testy najdeš zdarma na internetu nebo se obrať na svojí paní učitelku angličtiny.  

V testu olympiády se objeví úkoly typu „multiple choice“ (výběr správné odpovědi z několika nabízených 

možností), „true – false statements“ (výběr pravdivého nebo nepravdivého výroku), „sentence 

transformation“ (gramatické přeformulování věty se zachováním stejného významu), apod.  

Konverzace se může týkat následujících oblastí: Family. Home and family life. House and home. My 

town/village. Shops, shopping services. My job/Future career. Daily routine. Daily programme. Work and 

leisure time. Hobbies and pastime activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and 

fashions. Food and meals. At a restaurant. Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts. 

Education. Language studies. Going on holiday. Tourism. Holidays. Travel and transport. Weather.  

Jak se můžu přihlásit?  

Chceš se olympiády účastnit? Skvělé! Přihlas se u své paní učitelky angličtiny, a to nejpozději do 17. 

ledna 2020.   


