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SOUTĚŽ 

soutěž + 2. pád (např. soutěž škol) 

soutěž o + 4. pád (např. soutěž o pohár mistra) 

soutěž v + 6.pád (např. soutěž v basketbalu) 

1. Doplňte tabulku: 

soutěž ………….. (děti) soutěž o ………….. (medaile) soutěž v …………… (kreslení) 

soutěž ………….. (žáci) soutěž o ………….. (auto) soutěž ve ………….. (volejbal) 

soutěž ………….. (sportovci) soutěž o ………….. (počítač) soutěž v …………... (šipky) 

soutěž ………….. (ženy) soutěž o ………….. (čokoláda) soutěž v ………….. (cizí jazyk) 

soutěž ………….. (muži) soutěž o ………….. (mobil) soutěž v ………….. (jízda na koni) 

soutěž ………….. (cyklisti) soutěž o ………….. (diplom) soutěž v ………….. (běh na lyžích) 

 

Rybářskou soutěž vyhrál neslyšící rybář z Břeclavi 

V sobotu 14. září 2013 se uskutečnil 10. ročník Rybářské soutěže 

neslyšících na břeclavském rybníku Včelínek. Tuto soutěž pořádal 

Spolek neslyšících Břeclav, o.s. 

 Brzo ráno se rybáři sešli, proběhlo losování a pak si všichni 

ujasnili pravidla soutěže. Bohužel se sešlo kvůli ošklivému počasí málo závodníků, celkem jich 

bylo 11. I přes nepříznivé počasí se šikovným rybářům podařilo ulovit rybu. 

 První místo patřilo Jiřímu Buzkovi z Břeclavi, druhé místo Martinu Plachému z Jihlavy a třetí 

Petru Režňákovi z Břeclavi. Největší i nejrychlejší úlovek se podařil chytit též panu Jiřímu Buzkovi 

z Břeclavi. 

 Po skončení akce se účastníci přesunuli do nového prostoru Spolku neslyšících Břeclav, 

o. s., přímo v centru města, kde se vítězům předaly poháry a věcné ceny. Součástí této besedy 

byla i oblíbená rybářská tombola. 

(Zdroj: http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/7789-zpravy-rybarskou-soutez-vyhral-neslysici-rybar-z-breclavi/ - upraveno pro 

potřeby výuky) 

 

2. Doplňte slova ve správném tvaru podle textu: 

 V září se konala v Břeclavi soutěž …………….. (rybáři). Celkem se soutěže v ………………… (rybolov) 

zúčastnilo 11 rybářů. Soutěžilo se o …………………. (pohár) a věcné ceny. 

 

3. Je text OZNÁMENÍ nebo ZPRÁVA? ………………………….. 

 

4. Rozhodněte podle textu, které tvrzení je pravdivé: 

a) Během soutěže v chytání ryb bylo slunečno.  ANO □  NE □ 

b) Rybářská soutěž neslyšících se nekonala poprvé. ANO □  NE □ 

c) Ceny byly vítězům předány u rybníka Včelínek.  ANO □  NE □ 

 

http://www.zpravy-pro-neslysici.cz/7789-zpravy-rybarskou-soutez-vyhral-neslysici-rybar-z-breclavi/
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Pražská Ulitoolympiáda 2013 

Škola pro sluchově postižené Výmolova 169, Praha 5, opět pořádá soutěž Pražská 

Ulitoolympiáda. 

Kdy: 28.- 29. listopadu 2013 

Co to je Ulitoolympiáda? 

 Ulitoolympiáda je jazyková soutěž studentů pražských středních škol pro sluchově 

postižené. Soutěží se v českém jazyce, českém znakovém jazyce a anglickém jazyce. 

 Pro vítězný tým je připravena cena – 4denní pobyt v Londýně. 

Cíle Ulitoolympiády? 

 zvýšení motivace sluchově postižených žáků ke studiu a užívání jazyků: českého 

jazyka, anglického jazyka a českého znakového jazyka 

 setkání, komunikace a spolupráce mezi studenty jednotlivých škol pro sluchově postižené 

Co si vzít s sebou? 

 pohodlné oblečení 

 přezůvky 

 psací potřeby 

 dobrou náladu  

 

Více informací na e-mailu ulitoolympiada@vymolova.cz nebo na www.vymolova.cz. 

Zdroj: www.vymolova.cz (upraveno pro potřeby výuky) 

5. Doplňte slova ve správném tvaru podle textu: 

 Na podzim se bude konat v Praze jazyková soutěž ………………….... (pražští studenti). Soutěže 

v ……………………….…………………………………………………..….. (český jazyk, český znakový 

jazyk a anglický jazyk) se zúčastní studenti středních škol. Soutěžit se bude 

o ……………………………………………… (4denní pobyt v Londýně). 

 

6. Je text OZNÁMENÍ nebo ZPRÁVA? ………………………….. 

 

7. Rozhodněte podle textu, které tvrzení je pravdivé: 

a) Ulitoolympiády se mohou zúčastnit také neslyšící studenti z Hradce Králové. ANO □ NE □ 

b) Soutěžící si sebou musí vzít teplé oblečení, protože se soutěž koná jen venku.  ANO □ NE □ 

c) Díky Ulitoolympiádě mohou být studenti více motivovaní pro učení se jazykům.  ANO □ NE □ 

mailto:ulitoolympiada@vymolova.cz
http://www.vymolova.cz/
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Klíč: 

1. 

 

2. V září se konala v Břeclavi soutěž rybářů. Celkem se soutěže v rybolovu zúčastnilo 

11 rybářů. Soutěžilo se o pohár a věcné ceny. 

3. ZPRÁVA 

4. a) NE (kvůli ošklivému počasí…) 

b) ANO (10. ročník) 

c) NE (ve Spolku neslyšících Břeclav) 

5. Na podzim se bude konat v Praze jazyková soutěž pražských studentů. Soutěže v českém 

jazyce/jazyku, českém znakovém jazyce/jazyku a anglickém jazyce/jazyku se zúčastní studenti 

středních škol. Soutěžit se bude o 4denní pobyt v Londýně. 

6. OZNÁMENÍ 

7.  a) NE (jen pražští studenti) 

b) NE (není uvedeno – jen pohodlné oblečení) 

c) ANO (cíl – zvýšení motivace ke studiu a užívání jazyků) 

 

 

soutěž dětí soutěž o medaili/medaile soutěž v kreslení 

soutěž žáků soutěž o auto soutěž ve volejbalu/volejbale 

soutěž sportovců soutěž o počítač soutěž v šipkách 

soutěž žen soutěž o čokoládu soutěž v cizím jazyce / cizím jazyku 

soutěž mužů soutěž o mobil soutěž v jízdě na koni 

soutěž cyklistů soutěž o diplom soutěž v běhu na lyžích 


