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V Y H O D N O T E N I E 
12. 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 :    do 12. 11. 2021 

Účasť v ŠK : školské kolá prebehli na 11-tich základných školách okresu Ružomberok 

s počtom súťažiacich 135. 

 

Termín konania OK : 22. november 2021 

Miesto konania OK : - okresné kolo prebiehalo na jednotlivých základných školách pod 

    dohľadom učiteľa anglického jazyka on-line formou prostredníctvom e-

    mailu. 

- hodnotenie testov odbornou porotou prebiehalo v budove Centra 

voľného času Elán, Plavisko 47 (športová hala) – I. poschodie, 

Ružomberok. 

 

Účasť v OK :   v okresnom kole – finále súťažilo 19 žiakov zo 10 základných škôl  

okresu Ružomberok 

    súťažiaci     19 účastníkov 

    komisia - odborná porota       3 účastníci 

    organiz. štáb - organizátori, pedagog. dozor     1 účastníkov 

    spolu                            23 účastníkov 

 

Priebeh OK :   okresné kolo – finále pozostávalo z dvoch častí. 

     Prvou – písomnou časťou bol test s max. možným počtom získaných 

    bodov 50  

    Druhou -  písomnou časťou bolo kreatívne písanie „Creative Writing“ na 

    jednu  toho dňa vylosovanú tému  (z vopred pripravených tém)  

    s max. možným počtom získaných bodov 10. 
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Odborná porota : PaedDr. Miroslava Moravčíková,  

Mgr. Martina Sabuchová,  

Mgr. Lucia Hrnčiarová. 

 

  

Umiestnenie : 

 

1. miesto: Natália D.   Súkromná ZŠ, RK 

2. miesto: Gregor  H.   ZŠ s MŠ Lisková 

3. miesto: Milan  F.   ZŠ A. Hlinku Černová, RK 

 

 

Vyhodnotenie : - súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení diplomami a cenami, 

- ostatní súťažiaci dostali účastnícke listy. 

- vyhodnotenie prebehlo dňa 26. 11. 2021 (pondelok) dištančnou 

formou- prostredníctvom e-mailu. 

     

Prílohy: - výsledková listina OK English primary marathon 
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