
Carrol´s   Wonderland  2014 
 

     
 

 

 

 
V školskom roku 2013/2014 si už po šiestykrát pripomíname anglického spisovateľa 

Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií, 

Krajinu zázrakov ktorou prechádzala malá Alica. 

 

Alica v krajine zázrakov (Alice in Wonderland) je inšpiráciou, ktorá premení 24. marca 

Centrum voľného času (budova Plavisko) v Ružomberku na Krajinu zázrakov, kde hlavnými 

postavami budú  žiaci prvého stupňa základných škôl. 

 

Ich úlohou bude predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky pre deti 

s ľubovoľnou tematikou (napr. o zvieratkách, deťoch, rozprávkových postavičkách, 

hodinách, počasí, ročných období, číslach a pod.) 

 

Deti si pre prednese môžu pomáhať rukami, nohami, mimikou, svoj prednes môžu umocniť 

obrázkom, prevlekom, rekvizitou. Trojčlenná porota bude hodnotiť výslovnosť, plynulosť 

a originalitu. 

 

Každá ZŠ môže prihlásiť jedného súťažiaceho do každej kategórie. Okrem poslednej V. 

kategórie, ktorá je venovaná anglofónnym žiakom, kde škola môže zaradiť ľubovoľný 

počet žiakov, pokiaľ spĺňajú podmienky viď. propozície. 

 

Prosím dodržiavajte nasledovné pravidlá: 

 

1. kategória – 1. ročník ZŠ: prednesú 4 jednoduché krátke verše 

2. kategória – 2. ročník ZŠ: prednesú 4 zložitejšie dlhšie verše 

3. kategória – 3. ročník ZŠ: prednesú 6 veršov 

4. kategória – 4. ročník ZŠ: prednesú 8 veršov 

5. kategória – anglofónni žiaci 1.- 4. ročník ZŠ : prednesú najmenej 8 veršov  

 

Počet veršov v jednotlivých kategóriách neprekračovať! 

 

 

 



 

 

NAPRÍKLAD: 

 

1.  ročník =)  4 jednoduché krátke verše 
 

Jerry Hall, 

He is so small,  

A rat could eat him, 

Hat and all. 

 

2. ročník =)  4 zložitejšie dlhšie verše 
 

To market, to market, to buy a fat pig, 

Home again, home again, jiggety jig.  

To market, to market, to buy a fat hog, 

Home again, home again, jiggety jog. 

 

3. ročník =)  6 veršov 
 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are. 

 

4. ročník =)  8 veršov 
 

Jack, be nimble, 

Jack, be quick, 

Jack, jump over 

The candlestick. 

 

Jack jumped high 

Jack jumped low 

Jack jumped over 

and burned his toe. 
 

 

Tešíme sa na Vašu účasť !!! 
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P R O P O Z Í C I E 
okresnej súťaže v prednese anglickej riekanky, rečňovanky, ukazovačky 

Carrol´s wonderland 

 

 
Organizátor  :          Centrum voľného času Elán – oblasť spoločenských vied a kultúry 

Termín súťaže :            24. marca 2013 (pondelok) 

Miesto súťaže :              Centrum voľného času Elán, budova Plavisko 47 – I. poschodie, Ružomberok 

Časový harmonogram :           8.00 – 8.30 hod. prezentácia 

    8.30 – 9.00 organizačné pokyny a otvorenie 

                                                    9.00 začiatok súťaže 

 

Kategórie  :              I.   kat. -  žiaci 1. roč. ZŠ 

    II.  kat. – žiaci 2. roč. ZŠ 

    III. kat. – žiaci 3. roč. ZŠ 

    IV. kat. – žiaci 4. roč. ZŠ 

V. kat. – anglofónni žiaci 1.-4. roč. ZŠ (pre žiakov, ktorých jeden z rodičov je   

native-speaker, alebo inej národnosti s dorozumievacím jazykom anglickým. 

 

Podmienky súťaže  :         Základnú školu môže zastupovať jeden súťažiaci v každej kategórii, okrem V.  

kategórie. Do V. kategórie môže škola zaradiť viacerých žiakov z 1.-4. roč. ZŠ. 

 

                                          Súťažiaci  odovzdá pri prezentácii text riekanky. 

                                            Bližšie informácie nájdete  v úvodnom liste. 

                                             

Hodnotenie súťaže :         Traja najlepší z každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami.  Porota  

bude zverejnená po otvorení súťaže.                                                                                                               

 

Prihlášky :         Vyplnenú prihlášku (je súčasťou propozícii) zasielajte emailom na adresu  

cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr  do 18. marca 2014  (utorok). 

(Pokiaľ zašlete prihlášku neoskenovanú, teda bez pečiatky a podpisu riaditeľa, 

potvrdený originál je nutné doniesť na prezentáciu v deň konania súťaže). 

    

Poznámka :            Cestovné a stravné si hradí vysielajúca organizácia. 

    Je potrebné doniesť si prezuvky. 

             

 

 

 
 

    Bc. Michaela Mrázová v.r.                                                                      Mgr. Pavol Svrček v.r. 
    OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                                                  riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 
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Záväzná prihláška 
 

„Carrol´s Wonderland 2014“ 

 

ŠKOLA:............................................................................................ 
 

 

I. kategória ( žiaci 1. roč. ZŠ )    
 

     Meno a priezvisko: 
 

 Názov riekanky: 

 

II. kategória ( žiaci 2. roč. ZŠ )     
 

     Meno a priezvisko : 
  

 Názov riekanky: 

 

 

III. kategória ( žiaci 3. roč. ZŠ )        
 

Meno a priezvisko : 
 

 Názov riekanky: 

 

IV. kategória ( žiaci 4. roč. ZŠ ) 
 

Meno a priezvisko : 
 

 Názov riekanky: 

 

 

V. kategória  - anglofónni žiaci ( žiaci 1. - 4. roč. ZŠ ) 
 

Meno a priezvisko : 
 

 Názov riekanky: 

                                                                                                       

 

 

                                                                             

   Pečiatka a podpis riaditeľa ZŠ 

 

Záväznú prihlášku zaslať najneskôr do  18. marca 2014 !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


