
Mestské kolo EINSTEIN TEEN 4.,5.,6. ročník  

 

Hoci sú školy stále zatvorené a ani COVID nás nechce ešte opustiť, i tento rok sa nám 

podarilo zorganizovať súťaž Einstein Teen, ktorá je dôkazom toho, že deti majú stále chuť 

učiť sa niečo nové. Online prostredie je nevyspytateľné a po počiatočných technických 

problémoch sa nám podarilo súťaž úspešne zvládnuť 

Po absolvovaní školských kôl, či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, sa v online 

priestore MS Team dňa 18. 03. 2021 po tretíkrát  úspešne uskutočnila vedomostná súťaž 

v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník. Vedomostnú súťaž pripravilo 

a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press 

a Mestským úradom, Odborom školstva a mládeže. Ako napovedá už samotný názov, 

inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len 

základ zo školských učebníc.  

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli 

zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek 

a príroda – Zvieratá a rastliny, Odievanie a móda, Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, výživa 

a jedlo, Gramatika a lexika, Voľný čas, záľuby, vzory a ideály, Domov a bývanie, Krajiny, 

mestá a miesta, Multikultúrna spoločnosť, Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca.  Okrem 

aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri 

nich stála i náhoda a šťastie. O ich umiestnení pri práci v online prostredí, v ktorom boli žiaci 

rozdelení do online miestností a pracovali na testoch v Kahoot, rozhodovali nielen už 

spomínané faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň kooperovať 

v tímoch zostavených z troch súťažiacich zo štvrtého, piateho a šiesteho ročníka – 

predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz. Ukázalo sa, že 

vzájomná spolupráca je niekedy dôležitejšia ako vlastné ciele. Súťaž je postavená na metóde 

CLIL, čo je prepojenie poznatkov z iných predmetov v anglickom jazyku.  

Z celkového počtu 15 žiakov zo 4. – 6. ročníka a prihlásených päť mestských škôl boli 

najúspešnejší: 

 

KATEGÓRIA 4. – 6. ročník 

1. miesto: ZŠ Karpatská: Richard Sládek; Ela; Alexandra Bryginová  

2. miesto: ZŠ Martinská: Damián Mamrilla, Nelka Vandlíčková, Dominika 

Šandorová 

3. miesto: ZŠ Kráľovnej pokoja: Oliver Kozinka; Erik Valla;  Yasmina Stráňavová. 

 

Ďakujeme Mestu Žilina za darčekové predmety a Oxford University Press za nádherné knižné 

publikácie v anglickom jazyku pre víťazov.  

 

Výhercom gratulujeme!                                                       MO ANJ II v meste Žilina 

 

 

 


