
 

ENGLISH PRIMARY MARATHON 

 

Dear language teachers, 

let us tell you more about this new competition for your pupils ! 

* 

Súťaž je určená pre žiakov štvrtých ročníkov ZŠ a je založená na učebných osnovách anglického jazyka 

obidvoch variantov: Jazykového a rozšíreného vyučovania cudzieho jazyka. 

Súťaž je rozvrhnutá na dve časti: 

1. Školské kolo pozostáva z písomného testu – zrealizuje sa priamo na škole 

2. Finále pozostáva z písomného testu a ústneho prejavu – zrealizuje sa v CVČ Elán 

Prvý test žiaci napíšu v školách na jednej hodine anglického jazyka za prítomnosti vyučujúceho 

a pracovníčky CVČ.  Testy sa zozbierajú a budú vyhodnotené porotou v CVČ, výsledky Vám budú 

zaslané v čo možno najkratšom čase. Najúspešnejší účastníci budú pozvaní na 2.kolo do finále, ktoré 

bude prebiehať v priestoroch CVČ Elán na Plavisku 47. Informácie o dobe konania finále Vám budú 

zaslané spolu s výsledkami testov. 

 

Obsah testov je zostavený  podľa učebných osnov ANGLICKÝ JAZYK PRE 1. - 4. ROČNÍK ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY - JAZYKOVÝ VARIANT: 
 
LEXIKA: 

žiaci majú osvojených 150 - 200 nových slov a slovných spojení, ich výslovnosť a pravopis 

podľa tematických okruhov: 

 
- Ja a moja rodina 

- Farby 

- Číslovky 1-20 

- Hračky 

- Dom a veci v dome 

- Domáce a divé zvieratá 

- Jedlo, ovocia a zelenina 

- Počasie a ročné obdobia 

- Denný režim, škola, trieda, hobby 

- Oblečenie 

- Časti tela 

- Dopravné prostriedky 



 
 
MORFOLÓGIA a SYNTAX 

- Singulár a plurál podst.mien 

- Privlastňovací pád (Peter´s book) 

- Osobné, privlastňovacie a opytovacie zámená 

- Predložky miesta: in front of, behind, in, on, at, next to, under 

- Slovesá: be, can, must, like,  want 

- Frázy: What´s your name? How are you today? How old are you? Where is ...? 
 

- Slovosled anglickej vety:  podmet-prísudok-predmet,  
podmet-prísudok-prísl.určenie, 
prívlastok podmet,  
prívlastok-predmet 

- There is / There are 
 
 
 
POČÚVANIE 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa  

- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať známe 
slová a slovné spojenia – vie ich zapísať/zakresliť 

 
HOVORENIE 

- žiak vie  odpovedať stručne na otázky k textom so známou tematikou 

- dokáže vymenovať  veci na obrázku 

- žiak dokáže reprodukovať krátky text v rozsahu 3 - 5 viet 

 

ČÍTANIE 

- Žiak dokáže prečítať krátky text s porozumením a odpovedať stručne na otázky k textu 

- žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úlohám  

 

PÍSANIE  

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku  

- žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text 

- žiak vie čítať s porozumením krátky text a stručne odpovedať na otázky týkajúce sa prečítaného 

 

 

Testy zostavili v spolupráci PaedDr.Miroslava Moravčíková a Mgr.Andrea Beňušová na základe učebných 

osnov anglického jazyka. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami ! 

Pracovníčky CVČ. 


