Pozvánka
do krajského kola Soutěže v jazyce ruském

Datum
23. 3. 2018
Místo konání
Obchodní akademie, Mohelnice, Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice
Zahájení
v 9:00 hodin (prezence od 8:00 hodin)
Obsah soutěže
1. písemná část
- poslech s porozuměním, kontrola porozumění – písemnou formou
2. ústní část
- představení se členům poroty
- konverzace se členy poroty na vylosované téma (beseda s monologickými projevy
soutěžícího, konverzaci řídí členové poroty)
- řešení jazykových situací – soutěžící prokazuje schopnost adekvátně reagovat
V ústní části se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost,
gramatická správnost, adekvátnost reakcí.
Organizace soutěže
Kategorie:
kategorie ZŠ a víceletých G – je určena žákům 8., 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých G
kategorie SŠ I – je určena žákům všech typů středních škol a odpovídajících ročníků
víceletých G, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; započítává se i
výuka na ZŠ
kategorie SŠ II - je určena žákům všech typů středních škol a odpovídajících ročníků
víceletých G, u nichž délka výuky ruského jazyka přesáhla 3 roky, započítává se i výuka na
ZŠ
kategorie SŠ III - je určena žákům všech typů středních škol a odpovídajících ročníků
víceletých G, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo
samotnou jazykovou výuku
Jedná se například o tyto případy:
 žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové
oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;
 žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku
minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka
přísl. CJ);





například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má
povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.
žák pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti,
nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu
s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);
rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v
komunikaci se svojí dcerou/synem místo svého rodného jazyka (např. otec je Ind, ale
komunikuje s dětmi anglicky, Ukrajinec, ale komunikuje s dětmi rusky).

Na přihlášce do soutěže garantuje soutěžící a ředitel školy, případně pověřený učitel,
správnost zařazení soutěžícího do kategorie. V případě porušení pravidel pro zařazení
soutěžícího do kategorie v souladu s propozicemi a Organizačním řádem soutěže (čl.
3, čl. 4, odst. 6, 7) bude postupováno následovně:
 zjištění v průběhu soutěže – v případě, že příslušná porota zjistí, že soutěžící
nesplňuje kritéria pro zařazení do příslušné kategorie, bude postupováno v souladu s
OŘ soutěže (OK – čl. 7, odst. 10, KK – čl. 8, odst. 10, ÚK – čl. 10, odst. 6) a soutěžící
bude hodnocen mimo pořadí;
 zjištění následně po ukončení soutěže, nejdéle do 14 dnů po zveřejnění výsledků
na webu příslušného organizátora, bude na základě jednoznačného vyjádření
příslušné poroty a krajského úřadu (garanta okresních a krajských kol soutěže)
postupováno v souladu s platným OŘ soutěže a žák bude hodnocen mimo pořadí.
Proti rozhodnutí příslušného KÚ se nelze odvolat. Body přidělené v programu
Excelence středních škol budou škole odebrány a pořadí posunuto/místo zůstane
neobsazené. U kategorií nezařazených do programu Excelence bude upravena
výsledková listina.
Do soutěží v cizích jazycích (včetně bilingvních kategorií II. C, III. B a SŠ III v jazyce
německém, anglickém, španělském a ruském) se nezařazují žáci, pro které je daný
jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvní (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození
jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku
mateřskému.
Tito žáci se mohou účastnit jiných jazykových soutěží.
Do každé z kategorií postupují pouze 2 žáci z jedné školy.
Konverzační témata pro kategorii ZŠ a víceletých gymnázií:
3. Наша семья
4. Школа - ориентация в здании школы, расписание уроков, предметы
5. Мой друг (подруга) - характеристика, поведение
6. Moй день - чем я занимаюсь в рабочие и в выходные дни
7. Свободное время – чем я люблю заниниматься
8. Время года – каникулы, отпуск, чем я люблю заниматься летом, зимой, весной,
осенью
9. Праздники и традиции у нас и в России – как мы их празднуем, как написать
приветствие
10. У врача – как я себя чувствую, назвать части человеческого тела, забота о
здоровье, в аптеке
11. Мой город, деревня – описание частей, что и где находится, транспорт. Скажите,
как мне добраться до ...?
12. Москва – представить столицу, назвать самые известные достопримечательности,
какие места я хочу посетить и почему

Konverzační témata pro kategorie SŠ I:
1. Наша семья
2. Moй день – чем я занимаюсь в рабочие и в выходные дни, моё свободное время
3. Моё любимое занятие
4. Школа - ориентация в здании школы, расписание уроков, предметы, система
образования в России
5. Мой друг (подруга) - характеристика, поведение
6. Мода и одежда
7. Погода, времена года
8. В магазине, покупки, сувениры
9. Россия
10. Жизненный стиль – забота о здоровье
11. Путешествие, виды транспорта
12. Праздники, традиции у нас и в России
Konverzační témata pro kategorie SŠ II a SŠ III:
1. Moй день – чем я занимаюсь в рабочие и в выходные дни, моё свободное время,
2. Мои планы на будущее
3. Школа - ориентация в здании школы, расписание уроков, предметы, система
образования в России
4. Мой друг (подруга) - характеристика, поведение
5. Мода и одежда
6. Погода, времена года
7. В магазине, покупки, сувениры
8. Россия
9. Чешская Республика
10. Москва, Санкт-Петербург и другие интересные города и места в России
11. Жизненный стиль – забота о здоровье
12. Путешествие, виды транспорта
13. Праздники, традиции у нас и в России
14. Знаменитые лица в истории России
Přihlášky posílejte do 12. 3. 2018 na adresu: Mgr. Šárka Miketová, OA Mohelnice,
Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice (nebo elektronicky na miketova@oam.cz nebo
souteze.rustina.2014@seznam.cz)

Mgr. Šárka Miketová v. r.
koordinátor soutěže

