9. december 2021, ONLINE

NA ÚVOD:
ONLINE PRIHLASOVANIE
Mgr. Katarína Filipová
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

1. Základné informácie
• Elektronicky sa bude prihlasovať v tomto šk. roku od okresného kola.
• Prihlasovať bude učiteľ daného predmetu cez modul súťaží v EduPage.
• Elektronicky sa bude prihlasovať na každú POPS (OK, KK a CK) bez ohľadu
naspôsob realizácie: prezenčne, online, dištančne, resp. kombinovane.
• Pri prihlasovaní bude žiakovi vygenerovaný kód, ktorý na súťaž použije
jedine v prípade online formy súťaže.

2. Spôsob prihlasovania
• Prostredníctvom platformy EduPage
(všetky školy), cez modul „Súťaže“.
• Školy, ktoré nepoužívajú EduPage, získajú
zadarmo základnú verziu EduPage s
modulom súťaží.

3. Prínos online prihlasovania
• Nebudú potrebné papierové prihlášky.
• Všetky potrebné údaje o žiakoch prihlásených na dané kolo a
súťaž získa organizátor OK, KK a CK z administračného systému
EduPage vo forme excel tabuľky.
• Výsledková listina (VL) – zverejnené v EduPage.
• Možnosť priameho prihlásenia z VL do vyššieho kola.
• V budúcnosti bude možné takto prihlásiť a vytvoriť VL aj pre
školské kolá súťaží (a informovať rodičov o výsledkoch žiakov).

4. Súhlas dotknutej osoby
• Súčasťou elektronickej prihlášky bude aj informovaný súhlas, ktorý udelí
rodič/žiak prostredníctvom svojho konta v EduPage, rodič/ žiak ho udelí
iba raz.

• V prípade, že súhlas udelený nebude, žiak bude môcť súťaž absolvovať
(online), no v systéme bude evidovaný iba pod iniciálami a kódom.

• V školách, ktoré nepoužívajú EduPage – rodič vytlačí dokument s
informovaným súhlasom, podpíše a škola nahrá sken dokumentu s
podpisom do systému.

DISKUSIA

OLYMPIÁDA
V NEMECKOM JAZYKU
PhDr. Helena Hanuljaková,
predsedníčka COK ONJ

Olympiáda v nemeckom jazyku
Kolo

Termín

ŠKOLSKÉ

26. 11. 2021

OKRESNÉ

Streda 19. 1. 2022
pre kategórie: 1A, 1B, 2A, 2B, 2D

KRAJSKÉ

Streda 16. 2. 2022
pre kategórie: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C,
2D

CELOŠTÁTNE

21. – 22. 3. 2022

Medzinárodná olympiáda
v nemeckom jazyku

25. 07. – 05. 08. 2022
Pre žiakov stredných škôl
HAMBURG
Jazyková úroveň B1 – B2
– C1

Medzinárodná olympiáda
v nemeckom jazyku
Štipendium pre olympionikov
(Hameln – Niedersachsen)

Pre žiakov kategórií: 1B – 2A – 2B –
2D
Podmienky:
viac ako 15 a menej ako 18 rokov

Olympiáda v nemeckom jazyku
Problémy:
1. Zaradenie žiakov (germanofónni)
• Pokiaľ bol školopovinný žiak alebo žiak po splnení povinnej školskej
dochádzky v nemecky hovoriacej krajine dlhšie ako dva mesiace,
musel tam navštevovať školu, v ktorej získal a prehlboval si svoje
jazykové zručnosti v danom jazyku. Čiže žiak mal iné podmienky na
získavanie jazykových zručností ako žiaci v nie nemeckom prostredí.
• Žiak, ktorý sa v nemecky hovoriacej krajine narodil, alebo bol
s rodičmi v čase, keď nenavštevoval školské zariadenie, vrátil sa na
Slovensko, navštevuje školu s vyučovacím jazykom iným ako
nemecký, patrí do kategórií 1A, 1B, 2A, 2B a 2D.
2. Úlohy nad rámec učebného plánu
3. Nahrávky
4. Prihlasovanie
5. Sponzori

Motivácia žiakov
Motivácia vonkajšia:
-mať dobré známky
-želanie rodičov naučiť sa cudzí jazyk
Motivácia vnútorná:
-dorozumieť sa s priateľmi zo zahraničia
-rozumieť filmom a vysielaniam, ktoré nás zaujímajú
-dosiahnuť viacej ako ostatní - inšpirovať sa ľuďmi,
ktorí ovládajú jazyky (nemecký archeológ Heinrich
Schliemann 19 jazykov)
Cieľ:
• komunikácia v CJ
• nielen známka, ale aj úspech mimo školy

Olympiáda v nemeckom jazyku
Výber talentovanej mládeže:
• žiak ZŠ a SŠ – vyučovanie v škole a v iných zariadeniach, prípadne samouk
• komunikatívnosť
• motivácia žiakov

Nie je podmienkou vyučovanie v škole
• Sledovanie televízie. Videí
• Časopisy, knihy
• Korešpondencia s kamarátmi
• Zahraničie
• Hobby a motivácia – ďalšie štúdium a práca

Aktivity pre žiakov v oblasti CJ
• Komunikatívne vyučovanie
• Partnerstvá so školami v cieľovej krajine
jazyka
• Individuálne pobyty
• Exkurzie do krajín
• Kontakty s mladými ľuďmi
• Súťaže / kvízy
• Olympiády – na národnej a medzinárodnej
úrovni

Motivácia – účasť na OCJ
•
•
•
•
•
•
•

Podporiť nadanie žiaka
Motivácia žiaka zdokonaliť sa v CJ
Prestížna záležitosť školy
Účasť vo vyšších kolách
Ceny – vecné dary, štipendijné pobyty
Uznanie od zahraničných inštitúcií
Príprava na maturitnú skúšku a certifikáty v CJ

Predpoklady úspešnosti
v súťažiach CJ
Správny výber žiaka:
• Komunikatívnosť
• Mentálna zrelosť
• Správnosť a pohotovosť vyjadrovania
• Slovná zásoba
• Fonetika
• Kreativita

Olympiáda v nemeckom jazyku
•
•
o
o
o

Pred rokom 1990 – kognitívne vedomosti (reálie, literatúra)
Po roku 1990 – nová koncepcia a organizácia súťaže
Komunikatívnosť, komunikatívne zručnosti a jazyk. schopnosti
prispôsobenie súťaže medzinárodným kolám (ONJ, ORJ)
centrálna organizácia olympiády

• Medzinárodná olympiáda v nemeckom jazyku od roku 1996
o účasť žiakov SR na MONJ – zlatá medaila – 2x, bronzová – 2x
Štipendijné pobyty v Nemecku – cez PAD:
• Prämienprogramm Deutschland plus – 3 týždne: Mainz,
Hameln – 12 žiakov;
• Internationales Preisträgerprogramm – 4 týždne: 4 žiaci

DISKUSIA

OLYMPIÁDA
V SLOVENSKOM JAZYKU
A LITERATÚRE
Mgr. Alžbeta Palacková,
predsedníčka SK OSJL

Základné informácie
Súťažné kategórie
• kategória C – 8. a 9. ročník ZŠ (resp. zodpovedajúci ročník OG)
• kategória B – 1. a 2. ročník SŠ, v prípade 5-ročného štúdia aj 3. ročník SŠ
ročník OG)
• kategória A – 3., 4., 5. ročník SŠ (resp. zodpovedajúci ročník OG)

(resp. zodpovedajúci

OSJL = postupová súťaž; regionálny charakter súťaže
• súťažné kolá: školské (A, B, C), okresné (C), krajské (A, B, C), celoštátne (A, B, C)
• Postupujúci do vyššieho kola musí byť úspešným riešiteľom nižšieho kola.
• Jeden postupujúci (úspešný riešiteľ) postupuje do vyššieho súťažného kola.
Odborné komisie
• Trojčlenná odborná komisia, resp. porota pre každú súťažnú kategóriu. Podrobnosti stanovuje
organizačný poriadok súťaže.

Časti súťaže
I. časť – písomná; dĺžka trvania: 60 minút
• test
• tvorba/transformácia textu

II. časť – ústna; dĺžka trvania: 5 minút príprava, 3 – 5 minút prednes
• rečnícky prejav

o Všetky súťažné zadania sa opierajú o príslušný štátny vzdelávací program a jeho
o

obsahový štandard, avšak vzhľadom na charakter súťaže môžu obsahovať aj
náročnejšie zadané/formulované úlohy.
Súťažné zadania pre jednotlivé kolá OSJL sa vyznačujú stúpajúcou náročnosťou.

Písomná časť
•

•
•
o

o
o
•

TEST
Počet položiek: 25 (čítanie s porozumením,
jazyková zložka, literárna zložka)
Východiskové texty: 2 – 4, rôzneho
tematického zamerania, jazykového štýlu a
žánru; súvislé/kombinované
Typy položiek:
zatvorené úlohy s výberom odpovede
spomedzi 4 možností, zoraďovacie a
priraďovacie úlohy,
otvorené úlohy s krátkou odpoveďou,
pomer zatvorených a otvorených položiek
nie je stanovený, prevažujú zatvorené.
Bodovanie 0 – 1 na základe kľúča
správnych odpovedí; max. 25 bodov

•
•

•
•
o
o
o
o
o
o

TVORBA/TRANSFORMÁCIA TEXTU
Rozsah: 10 – 15 viet
Tematické zameranie: zadanie
reflektujúce spoločenské témy, resp.
vychádzajúce z niektorej z textových
ukážok testu
Žánrové zameranie: úvaha, rozprávanie,
charakteristika, príspevok do školského
časopisu, formulácia argumentov a pod.
Bodovanie podľa kritérií:
dodržanie žánru a témy,
výstižnosť,
originalita textu,
jazyková zložka (lexika, gramatika, štýl),
pravopis;
= max. 15 bodov

Ústna časť
• Čas na prípravu: 5 minút

• Rozsah prejavu: 3 – 5 minút, minimálne 10 viet naspamäť
• Tematické zameranie: zadanie reflektujúce spoločenské témy,
resp. vychádzajúce z niektorej z textových ukážok testu

• Žánrové zameranie: útvary rečníckeho štýlu primerané súťažnej
kategórii
• Bodovanie podľa kritérií:

o výstavba textu,
o prednes (výslovnosť, dodržanie prozodických vlastností),
o celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy);
= max. 15 bodov

MAXIMÁLNY POČET BODOV A STANOVENIE
VÝSLEDNÉHO PORADIA SÚŤAŽIACICH
• TEST – max. 25 bodov
• TVORBA/TRANSFORMÁCIA TEXTU – max.
15 bodov:
o dodržanie žánru a témy = max. 3 body,
o výstižnosť = max. 3 body,
o originalita textu = max. 3 body,
o jazyková zložka = max. 3 body,
o pravopis = max. 3 body;
REČNÍCKY PREJAV – max. 15 bodov:
o výstavba textu = max. 5 bodov,
o prednes = max. 5 bodov
o celkový dojem = max. 5 bodov;

V PRÍPADE ZHODY BODOV rozhoduje o
víťazovi:
1. počet bodov v teste,
pri opätovnej zhode
2. počet bodov v tvorbe/transformácii textu,
pri opätovnej zhode
3. vyššie skóre v kritériu originalita textu,
pri opätovnej zhode
4. vyššie skóre v kritériu celkový dojem.

SPOLU: 55 bodov

ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ: min. 40 bodov

MOŽNÉ ÚSKALIA ALEBO NA ČO TREBA UPOZORNIŤ
Organizačné hľadisko:
•

o
o
o
•
•

•
o

o

Jednotlivé postupové kolá OSJL majú stúpajúcu
náročnosť; čo býva problémom najmä v KK
kategórií A a B z dôvodov:
neprimeraná nenáročnosť školského kola,
žiadne „sito“ v podobe okresného kola,
organizácia školského kola iba „naoko“.
Online test trvá 35 minút (pozor na čas)!
Spravidla 1 postupujúci (úspešný riešiteľ)
postupuje do vyššieho kola – SK OSJL sa dlho
snaží o to, aby do CK OSJL mohli postúpiť 2
súťažiaci z každého KK.
Trojčlenné odborné komisie:
v prípade vyšších kôl by, ak je to možné, nemal
byť v komisii vyučujúci – porotca, ktorého žiak
súťaží v danej kategórii;
môže sa stať, že komisia bude vzhľadom na
okolnosti iba dvojčlenná.

Odborné hľadisko:
•

•
•

Pozor na dodržanie žánru a témy v druhej
písomnej časti súťaže – ak súťažiaci nedodrží
žáner a odkloní sa od témy, má za celú tvorbu
alebo transformáciu textu 0 bodov.
V rámci rečníckeho prejavu musí súťažiaci
predniesť aspoň 10 viet spamäti, bez pomoci
poznámok urobených počas prípravy.
Pozor na spisovnú výslovnosť v ústnej časti
súťaže – súťažiacich zväčša (pre)zrádzajú
výslovnosť a prízvuk. ☺

Organizácia OSJL v školskom roku 2021/2022
ŠKOLSKÉ KOLÁ

OKRESNÉ KOLÁ

SK OSJL v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským
inštitútom mládeže a EduPage pripravili 35minútový online test aj pre tohtoročné školské
kolá.
• Úspešný riešiteľ:
o min. 18 bodov, ak škola zapojila súťažiaceho iba
do online testu (max. 25 b., v prípade zhodného
počtu bodov bol rozhodujúci čas odoslania
testu);
o min. 29 bodov, ak škola zapojila súťažiaceho do
online testu a pripravila aj
tvorbu/transformáciu textu (max. 40 b.);
o min. 40 bodov, ak súťažiaci absolvoval všetky
časti súťaže (max. 55 b.).
• 15. 10. 2021, kategória C = 10 319 žiakov
• 10. 12. 2021, kategórie A, B = ? žiakov ☺

• SK OSJL v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským
inštitútom mládeže a EduPage pripravili 35minútový online test aj pre tohtoročné okresné
kolá kategórie C.
• Úspešný riešiteľ:
o min. 18 bodov (max. 25 b.);

•

V prípade zhodného počtu bodov bol rozhodujúcim
kritériom čas odoslania testu.
• 12. 11. 2021, OK = 712 žiakov
Úspešní riešitelia boli zo 76 okresov (zo 78
zúčastnených okresov).

Organizácia OSJL v školskom roku 2021/2022
KRAJSKÉ KOLÁ

CELOŠTÁTNE KOLO

Súťaž prebehne, podobne ako v minulom
školskom roku, online formou, pričom iba 5
najúspešnejších súťažiacich po písomnej časti v
každej kategórii postúpi do ústnej časti súťaže.
• Úspešný riešiteľ:
o min. 29 bodov po písomnej časti súťaže (max.
40 bodov), bez ohľadu na postup do ústnej časti
súťaže.

• SK OSJL verí, že súťaž prebehne v „štandardnom
režime“ so spoločným zaujímavým programom,
vzájomným spoznaním súťažiacich a
nadviazaním kamarátstiev. ☺
• Ak bude situácia ako v minulom školskom roku,
celoštátne kolo OSJL prebehne v jeden deň
online formou, pričom na rozdiel od krajských
kôl všetci súťažiaci absolvujú všetky časti súťaže.
• Úspešný riešiteľ:
o min. 40 bodov po všetkých častiach súťaže (max.
55 bodov).

•

• 25., 26. apríl 2022, kategórie A, B, C

•

12. február 2022, kategórie A, B, C

Slovenská komisia OSJL ďakuje
žiakom za aktívnu účasť a skvelé výkony v súťaži
a vyučujúcim SJL za motiváciu a prípravu žiakov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Alžbeta Palacková, predsedníčka SK OSJL
Mgr. Katarína Filipová, tajomníčka SK OSJL

DISKUSIA

ONLINE
9. 12. 2021

ĎAKUJEME
ZA POZORNOSŤ

