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Organizátor       :  Centrum voľného času Elán – oddelenie kultúry a estetiky 
 
Názov súťaže :       English primary marathon – 3. ročník 
    okresná súťaž v anglickom jazyku pre 4. ročníky ZŠ 
     
Termín  
školských kôl      :  19. októbra – 2. novembra 2011 
 
Miesto             :  školské kolá prebiehajú na jednotlivých základných školách 
    pod dohľadom učiteľa anglického jazyka. 
 
Výsledky  
školských kôl : je potrebné zapísať do hodnotiacej tabuľky a zaslať na adresu 
    CVČ Elán do 7. novembra 2011 / pondelok/. 
 
Účasť              :  súťaž je určená pre žiakov 4. ročníkov základných škôl v okrese 
    Ružomberok, založená na učebných osnovách anglického jazyka.  
    Okruhy sú v prílohe. 
    Súťaž má dve kolá: školské kolo a finále okresného kola. 
    Do finále postúpia najviac 2 žiaci z každej školy, ktorí boli 
    najúspešnejší v školskom kole. 
     
 
Podmienky          :  - žiakom predložiť test na vyplnenie 

- vyhodnotiť podľa priloženého kľúča 
- vyplniť hodnotiacu tabuľku a určiť poradie za školu 
- dvaja najúspešnejší riešitelia postupujú do finále okresného  



kola, ktoré sa uskutoční v priestoroch CVČ Elán v Ružomberku. 
- pokiaľ poradie najúspešnejších riešiteľov bude nerozhodné, 
učiteľ rozhodne na základe rozhovoru v anglickom jazyku o dvoch 
žiakoch postupujúcich do finále. 

              
Hodnotenie   : školské kolá hodnotia učitelia anglického jazyka na jednotlivých 
    školách. 
    Vo finále bude hodnotiť trojčlenná porota, ktorá výsledky 
    určí po vyhodnotení testov a osobného pohovoru Speaking. 
    Traja najúspešnejší vo finále získajú diplom a cenu. 
 
Termín finále : 16. novembra 2011  (streda) o 9.00 hod. 
 
Miesto finále :  Centrum voľného času Elán, Plavisko 47 (hala T-18) 
    Ružomberok 
 
Poznámka          :   súťaž má dobrovoľný charakter. Nie je postupová, končí 
    okresným kolom vo forme finále. 
    Cestovné a stravné hradí si vysielajúca organizácia. 
 
Prílohy             :      test 
                                        kľúč k oprave testu 
                                        hodnotiaca tabuľka – školské kolo 
                                        usmernenie k príprave na finále 
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