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P R O P O Z Í C I E 

5. ročníka okresnej súťaže v anglickom jazyku pre 4. ročníky ZŠ 

English primary marathon 

 

Organizátor :    Centrum voľného času Elán – oblasť spoločenských vied a kultúry 
 
Charakter súťaže : súťaž, založená na učebných osnovách anglického jazyka je určená pre 

žiakov 4. ročníkov základných škôl okresu Ružomberok. 
 Pozostáva z dvoch kôl: školského a okresného vo forme finále.  
 
Termín konania ŠK :    15. 10. – 08. 11. 2013 
 
Miesto konania ŠK : školské kolá prebiehajú na jednotlivých základných školách pod 

dohľadom učiteľa anglického jazyka 
 
Výsledky ŠK : je potrebné zapísať do hodnotiacej tabuľky a zaslať na email  

cvcrbkkultura@gmail.com najneskôr do 13.11.2013 (streda) 
 
Účasť : žiaci 4. ročníkov základných škôl okresu Ružomberok. 

Do okresného kola, ktorým sa táto súťaž končí, postupujú najviac 2 žiaci 
z každej školy, ktorí boli najúspešnejší v školskom kole. 

 
Priebeh ŠK a ďalší postup: - žiakom predložiť test na vyplnenie, 
    - vyhodnotiť podľa priloženého kľúča, 
    - vyplniť hodnotiacu tabuľku (ŠK hodnotia na jednotlivých školách  
                                                  učitelia anglického jazyky) a určiť poradie za školu, 
    - dvaja najúspešnejší riešitelia postupujú do okresného kola, 
    - pokiaľ poradie najúspešnejších riešiteľov bude nerozhodné,  
                                                 o postupujúcich do finále rozhodne učiteľ na základe rozhovoru  
                                                 v anglickom jazyku 
 
 



 
 
Termín konania OK :    18. november 2013 
 
Miesto konania OK :  Centrum voľného času Elán, Plavisko 47 (športová hala) – I. poschodie, 

Ružomberok 
 
Hodina konania OK : 8.00 – 8.30  prezentácia 
    8.45  otvorenie 
    9.00  začiatok súťaže     

 
Priebeh OK : OK pozostáva z 2 častí: test a rozprávanie SPEAKING na vopred 

pripravenú tému MY FAVOURITE ANIMAL (súťažiaci si musia 
priniesť obrázok zvieratka a mať pripravených 6 viet o opise jeho tela). 

 
Hodnotenie OK: Porota na základe výsledkov určí troch víťazov, ktorí budú odmenení 

diplomami a cenami. 
 
Poznámka : Súťaž má dobrovoľný charakter. Nie je postupová, končí okresným 

kolom vo forme finále. 
    Súťažiaci si so sebou prinesú prezuvky a písacie + kresliace potreby. 
    Cestovné a stravné si hradí vysielajúca organizácia. 
 
Prílohy :    - test, 
    - kľúč k oprave testu, 

- hodnotiaca tabuľka – školské kolo, 
- usmernenie k príprave do finále. 
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