
  

    CENTRUM  VOĽNÉHO ČASU  V  RUŽOMBERKU                
 

Váš  l i s t  /  zo  dňa                      Naše č ís lo                       Vybavu je  /  l i nka   Ružomberok  
                                                   / 2010                  Mgr.Andrea Beňuš ová                         29 .10.2010 
                                                                             odd.ku l tú ry  a  es te t i ky  
                                                                              Te l .č .  044-432 34 15 
                                                                          cvc rbkku l tu ra@gmai l . com     

 

 

 

 

Vyhodnotenie školského kola 

English Primary Marathon 

 

V termíne  18.10.2010-28.10.2010 Centrum voľného času Elán, odd. kultúry a estetiky,  

organizovalo školské kolá súťaže English Primary Marathon. Školské kolá prebiehali na tých 

základných školách mesta Ružomberok, ktoré sa do súťaže prihlásili na základe prihlášky 

a harmonogramu súťaže.  Súťaž bola určená žiakom štvrtých ročníkov základných škôl a test bol 

zostavený na základe učebných osnov pre anglický jazyk. 

Do súťaže sa zapojili školy ZŠ Černová (17 žiakov), ZŠ Dončova (10 žiakov), ZŠ sv. Vincenta 

(33 žiakov), Súkromná ZŠ (11 žiakov) a ZŠ Zarevúca (61 žiakov). Súťaže sa zúčastnilo spolu 132 

žiakov. Žiaci písali súťažný test na hodine anglického jazyka za prítomnosti svojej vyučujúcej 

a pracovníčky CVČ. Testy boli následne zozbierané a vyhodnotené v CVČ. Najvyšší možný počet 

bodov, ktorý bolo možné v teste dosiahnuť bol 30 bodov. Do finále postupujú  najlepší riešitelia 

z každej zúčastnenej triedy. 

Vyhodnotené testy školského kola sú archivované v CVČ Elán k prípadnému nahliadnutiu. 

V prílohe Vám zasielame dosiahnuté výsledky všetkých žiakov, ktorý sa zúčastnili školského 

kola súťaže na Vašej škole. 

 



  

Do finále súťaže English Primary Marathon postupujú nasledovní žiaci a žiačky: 

 

ZŠ Černová: Barbora HABOVÁ (4.A), Milan ŠIROŇ (4.A), Tamara BUROŠOVÁ (4.A)  a Petra 

KEPRTOVÁ (4.A) 

ZŠ Dončova: Monika HAVČOVÁ (4.A), Martin DÚBRAVA (4.A), Barbora LÁCLAVÍKOVÁ  

(4.A), Peter SIEKLIK (4.B)  a Alexandra PECNÍKOVÁ (4.B) 

Súkromná ZŠ: Marek BABINEC (4.A), Lucia LACOVÁ (4.A), Peter BACHAN (4.A)  a Markus 

LITTVA (4.A) 

ZŠ sv. Vincenta: Margaréta BRIŠÁKOVÁ (4.A), Alicia HALUŠKOVÁ (4.A), Alžbeta BIŠŤANOVÁ 

(4.A),  Daniel MURCKO (4.B), Mária DOLEŽIOVÁ (4.B), Michaela VAŇOCHOVÁ 

(4.B) a  Dominik NOSKO (4.B) 

 

ZŠ Zarevúca:    Sarah Mária HIRAVÁ (4.A), Monika BRADIAKOVÁ (4.A), Nina PAVLŮ (4.A),  

Alex FUSÁNOVÁ (4.B), Alexandra MADLIAKOVÁ (4.B), Alexandra MOKOŠOVÁ 

(4.B), Vanda ŠÍNOVÁ (4.B), Marek ŠIMČEK (4.B) a Simona PECHÁČKOVÁ (4.C) 

 

 

Všetkým postupujúcim súťažiacim srdečne blahoželáme ! 
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