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Organizátor       :  Centrum voľného času Elán – oddelenie kultúry a estetiky 
 
Názov        :   Finále English primary marathon 
 

Termín             :  11. novembra 2009 /streda/ 
 
Miesto             :  CVČ Elán , Plavisko 47 / hala T18/ 
 
Prezentácia        :  9.00 – 9.30 hod. 
 
Začiatok súťaže   :  9.45 hod. 
 
Porota              :  bude zverejnená na súťaži 
 
Účasť              :  žiaci 4. ročníkov - úspešní riešitelia školských kôl 
 
Podmienky          :  finále pozostáva z 2 častí : test a rozprávanie . 
       Obsah testov a príprava na rozprávanie v prílohe! 

              
Hodnotenie         :  najúspešnejší riešitelia vo finále budú odmenení diplomami 
                                 a cenami 
 
Poznámka          :   súťažiaci si so sebou prinesú písacie potreby a prezuvky 
 
  
Mgr. Zuzana Petroková                                                                   Mgr. Vladimír PANČÍK 
          odd. KaE                                                                                   riaditeľ CVČ Elán 



Obsah testov na finále :  zostavený podľa učebných osnov 
 
Vo finále bude okrem známych úloh zo školského kola aktivita SPEAKING – téma: 
MY MONSTER – úlohou postupujúcich je priniesť si na papieri A4 nakreslenú a vyfarbenú 
príšeru podľa vlastnej fantázie, o ktorej budú pre porotou rozprávať. (časti tela, ich počet, 
farby...) 
Napr.: 
This is my monster Freddy. It is green monster. Freddy has a big head, three pink eyes, 
five red ears, a small orange nose,... 
 
 
Úlohy zo školského kola: 
 
LEXIKA 
     žiaci vedia 150-200 nových slov, ich výslovnosť a pravopis podľa tématických okruhov:  

� rodina (father, mother, ...) 
� farby 
� čísla 1-20 
� hračky 
� dom a veci v dome (ex.: bed) 
� zvieratá domáce a divé 
� yes / no 
� jedlo 
� he / she 
� časti tela 

                
MORFOLÓGIA 

• podstatné meno: singular, plural, privlastňovací pád (Peter´s book) 
• číslovky 1-20 
• predložky miesta: in, on, under, next to 
• slovosled: podmet, prísudok, predmet 
                       podmet, prísudok, príslovkové určenie 
                       prívlastok, podmet 
                       prívlastok, predmet 
• stavba vety:  There is / There are 

 
 
PÍSANIE 
     žiak vie opísať veci na obrázku 
 
ČÍTANIE 
     žiak vie čítať s porozumením krátky text (4-5 viet) a odpovedať stručne na otázky  
k nemu 


