
Soutěže v němčině ve šk. roce 2019-2020 a pohled Kristýny Baierové 
 

Olympiáda v německém jazyce 

Školní kolo 
Kategorie II. B 

        1. místo – Yannick Rokyta (2. B) + postup do okresního kola 

        2. místo – Pavel Vítek (2. A) 

        3. místo – Klára Waloszková (2. A) 

 

Kategorie III. A 

1. místo – Kristýna Baierová (3. A) + postup do okresního kola 

2. místo – Monika Ulrichová (4. A) 

3. místo – Nikol Klegová (5. B) + Alena Kročková (5. B) 

Okresní kolo 
Kategorie II. B 

2. místo – Yannick Rokyta (2. B) 

Kategorie III. A 

1. místo – Kristýna Baierová (3. A) + postup do krajského kola 

 

Můj pohled 
Po velkém loňském úspěchu v konverzační soutěži v němčině nebylo divu, že jsem se rozhodla to tento 

rok zkusit znovu. Ovšem byl v tom háček. Tento rok už jsem byla zařazena do vyšší kategorie. To pro 

mě znamenalo velkou konkurenci, jelikož do této kategorie spadají studenti i o dva roky starší než já. I 

přes to jsem do toho šla. Koneckonců jsem nic nemohla ztratit. Naopak jenom získat. 

A tak začaly přípravy. Hned mi bylo jasné, že to nebude žádná procházka růžovým sadem. Přibylo hodně 

nové gramatiky a také požadavky byly stále náročnější. Člověk může všechno znát z teoretického 

hlediska, ale použití v praxi chce opravdu hodně trpělivosti. 

V lednu se konalo školní kolo. Upřímně, vůbec jsem nevěděla, co od toho čekat. Proběhl poslech a 

mluvená část, kde byl úkolem popis vybraného obrázku s minutovou přípravou. Řekla bych, že všechny 

zúčastněné jsme si vedly dobře. Nakonec mi bylo uděleno první místo a tím pádem i postup do 

okresního kola, které mělo proběhnout za dva týdny. 

Ani jsem se nenadála a přišlo okresní kolo. Musím přiznat, že ten den jsem byla opravdu docela ve 

stresu. Byla jsem zvědavá, jak moc to bude odlišné od nižší kategorie. Na začátku se vyplňoval poslech, 

který byl vcelku zvladatelný. Opět se ukázalo, že byl totožný pro obě kategorie. Poté nás dle 

vylosovaných čísel volali na ústní část. Bylo to vymyšlené tak, že mezitím, co měl jeden konverzaci 

s porotou, druhý se ve vedlejší místnosti připravoval (už mu bylo řečeno téma). Ústní část probíhala 

minimálně deset minut. 



A pak to přišlo. Zavolali mě na potítko, kde mi bylo dáno asi šest obrázků na jednom papíře. Paní 

organizátorka říkala, že si mám připravit jejich popis a ještě k tomu se poté budu s porotou bavit na 

téma „Mein Haus“. Úplně stejné téma bylo minulý rok. Ani jsem se snad nestihla vzpamatovat a už mě 

volali. Sebrala jsem tedy všechnu svou odvahu, nasadila úsměv a vydala se do vedlejší místnosti za 

porotou. Jako první proběhlo představení se. Následovalo ono popisování obrázků. Mohla jsem začít 

kterýmkoliv. Právě ten jsem se snažila popisovat co nejdéle, abych se vyhnula obrázkům, pro které byla 

moje slovní zásoba slabá. Vyplatilo se, a jelikož měly následovat ještě další úkoly, porotkyně mě 

v popisování musely zastavit. Dále probíhala konverzace na dané téma a vzápětí jsem musela reagovat 

na dvě situace (program s výměnným studentem, nepořádek v pokoji). Každopádně na konci ústní části 

jsem se svým projevem byla spokojená. Ať už by to dopadlo jakkoliv, byla bych i tak na sebe pyšná. No 

a i přes to, že jsem v kategorii byla nejmladší, mi bylo uděleno první místo! Jak už to tak bývá, vůbec 

jsem to ze začátku nechápala. No a s touto skutečností a postupem do krajského kola jsme se s paní 

profesorkou mohly pustit do ještě intenzivnějších příprav. 

Bohužel kvůli koronaviru se krajská kola kompletně zrušila. Ovšem kdo by říkal, že přípravy tedy musely 

být zbytečné, pletl by se. Tento rok byl sice velice náročný, ale každá jazyková zkušenost člověka 

posune dál. A tak oproti minulému roku vnímám na sobě velký pokrok. Za to všechno můžu vděčit paní 

profesorce, která je neustále ochotna se mnou pracovat. Jsem moc ráda, že mám tu možnost se 

v němčině neustále zlepšovat. 

Kristýna Baierová, 3. A 

 

Je nutné podotknout, že se Kristýna Baierová letos opět zapojila i do Překladatelské soutěže, 

kterou pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity mimochodem pro všechny u nás vyučované cizí 

jazyky. Své loňské druhé místo sice neobhájila, nicméně obdržela certifikát a hodnocení zaslaného 

textu jako talentovaný překlad. 

Kristýně Baierové i ostatním soutěžícím patří naše srdečné blahopřání a poděkování za snahu, píli a za 

práci a úsilí konané nad rámec běžné školní výuky. Jejich úspěchy mohou být motivací pro práci dalších 

současných i nastupujících studentů. 

Fotografie soutěžících tentokrát nemáme k dispozici, přikládáme však odkaz na YouTube, v němž jsou 

zachyceny zpívající dívky ze 3. a 6. A při Dni otevřených dveří 2020. Která z nich asi bude Kristýna 

Baierová? ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=VlosUpAryYY 

Na jaře 2020 musely být bohužel zrušeny další atraktivní soutěže jako jsou Best in Deutsch, Jazyky hrou 

a Soutěž v recitaci německých básní, věříme však, že tento deficit si studenti budou moci vynahradit 

v příštím školním roce. 

 

Za PK NJ zapsala 

Mgr. Eva Linhart 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlosUpAryYY

