
Olympiáda v anglickém jazyce – výsledky 
 

Dne 14. 1. 2020 od 12:25 proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Talenty jsme hledaly ve dvou kategoriích 

– kategorie I-A je určena soutěžícím z 5., 6. a 7. ročníků. V kategorie II-A  soutěží žáci 8. a 9. ročníku. Tento rok jsme 

zaznamenaly obrovský zájem zejména v kategorii I-A, kam se přihlásilo 20 (!) uchazečů. Do kategorie II-A se už 

tradičně přihlásilo zájemců méně – „pouze“ 12, nicméně někteří na soutěž dokonce zapomněli a nedorazili :-) 

Soutěž jsme u obou kategorií pojaly dvoukolově – první část je písemná, ověřuje porozumění slyšenému projevu i 

psanému textu. Pro úspěšné zvládnutí tohoto kola bylo zapotřebí získat alespoň 75%z maximálního počtu bodů. A že 

to byla fuška – testy byly těžké! Vycházely z mezinárodních Cambridgeských testů KET (kategorie I-A) a PET 

(kategorie II-A). Toto „síto“ nám pro ústní část soutěže ponechalo pouze čtyři žáky kategorie I-A a dva žáky kategorie 

II.A.  

Při ústní části si žáci nejprve vylosovali téma a dostali 5 minut na jeho přípravu. Když předstoupili před naši 

tříčlennou porotu, měli se v několika větách představit, poté se věnovali tématu, které si vylosovali. 

Co bychom pochválily: 

• všichni žáci byli schopni se představit  

• všichni také dobře reagovali i na doplňující otázky 

• většinou jste mluvili plynule a jistě 

Co bychom příštím zájemcům doporučily: 

• nesoustřeďte se pouze na svoje zvyklosti: ty možná nesnídáš, ale u nás dokládáš znalost Aj, tak nám pověz, 

co snídají ostatní, ať slyšíme nějaká slovíčka 

• stejně tak si připravte i další témata – názvy obchodů, nemocí, oblečení... témata jsou každý rok stejná! 

Co nás pobavilo: 

• My mum is wearing clouds. 

• I´ve got four cousins, sister dead. 

• My dad is small but he is big. 

Výsledky kategorie I-A 

- uvádíme pouze žáky, kteří se dostali i do ústního kola. 

jméno žáka  písemné kolo ústní kolo celkem POŘADÍ 

Jakub Splitek 27 bodů 15 bodů 42 bodů 1. 

Petra Maria Khoury 32 bodů (maximální počet) 9 bodů 41 bodů 2. 

Anna Šedivcová 25 bodů 9 bodů 34 bodů 3. 

Tomáš Kremlík 29 bodů 6 bodů 35 bodů 4. 

 

Výsledky kategorie II-A 

- uvádíme pouze žáky, kteří se dostali i do ústního kola. 

jméno žáka písemné kolo ústní kolo celkem POŘADÍ 

Alena Drábková 34 bodů 14 bodů 48 bodů 1. 

David Hanzal 28 bodů 10 bodů 38 bodů 2. 

 

Do okresního kola postupuje vždy první žák z každé kategorie. Soutěžící, který skončil 

druhý v pořadí, je náhradník. Výhercům gratulujeme a prosíme, aby si u Mgr. Leskotové 

vyzvedli přihlášky do okresního kola.  


