
                                
 

Vážení učitelia a učiteľky anglického jazyka, 

 

členky MO Anglického jazyka pre II. stupeň ZŠ pri OŠaM MsÚ Žilina si pre  žiakov 

pripravili opäť súťaž v anglickom jazyku Einstein Teen 4., 5., 6. ročník,  ktorá sa 

uskutoční online v prostredí MS Team  dňa 18.03. 2021 a Einstein Teen 7., 8., 9. ročník, 

ktorá sa uskutoční online v prostredí MS Team dňa 30.03. 2021. Táto súťaž je 

vedomostná. Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník pozostáva z 10 oblastí: Človek a príroda – 

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

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

a miesta, Multikultúrna spoločnosť – Festivaly a sviatky, Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie 

a práca.  Einstein Teen pre 7.,8.,9. ročník  pozostáva z 10 oblastí: Človek a príroda -  

Biológia, Kultúra a umenie,  Anglický jazyk, - gramatika a lexika, Voľný čas, záľuby, vzory, 

ideály, literatúra, Odievanie a móda, Krajiny, mestá a miesta, História, ICT, Žilina moje 

mesto, Veda a matematika. Otázky sú vytvorené tak, aby spĺňali požiadavky a obsah Štátneho 

vzdelávacieho programu daných odborných predmetov a zároveň aj komunikačných tém 

ISCED I a ISCED II anglického jazyka. Súťaž podporuje čitateľskú gramotnosť a jednu 

z najefektívnejších metód výučby cudzieho jazyka a to metódu CLIL, ktorá v tejto súťaži 

dáva žiakom možnosti používať nadobudnuté jazykové kompetencie a využívať anglický 

jazyk ako prostriedok komunikácie v autentických situáciách.  

Súťažiť sa bude v trojčlenných družstvách, ktoré budú tvoriť žiaci základnej školy z ročníkov 

4. – 6. ročník  a  7. – 9. ročník. V každom družstve bude zastúpený len jeden žiak  z daného 

ročníka. Za školu bude súťažiť jedno družstvo pre Einstein Teen 4 - 6 a jedno družstvo pre 

Einstein Teen 7 - 9.  

Súťaž sa kvôli zlej epidemiologickej situácii a súčasným podmienkam bude v školskom roku 

2020/2021 realizovať online v prostredí MS Team a testy budú vypracované prostredníctvom 

Kahoot. Žiaci nemusia mať konto na MS Team, ale musia mať nejaký emailový účet, cez 

ktorý sa do daného prostredia môžu prihlásiť. Povinnosťou účastníkov je mať počas súťaže 

zapnutú kameru a mikrofón. Jeden zo žiakov v tíme by mal vedieť spustiť zdieľanie 

obrazovku v MS Team, a preto bude pred súťažami krátka inštruktáž. Pre kategóriu 4. – 6. 

ročník bude online inštruktáž dňa 16.03. 2021, pre kategóriu 7. -9. ročník bude 29.03. 

2021. Konkrétne časy prídu žiakom na ich emailové adresy aj s online pozvánkou. 

Prihláška na súťaž  je  rozposielaná  na školy. Prihlášku si môžete stiahnuť aj  na webovej 

stránke skolstvo.zilina.sk v sekcii  metodické orgány /základné školy/MO ANJ II. Vyplnené 

prihlášky do mestského kola môžete posielať na email adresu: 

adriana.parizekova@gmail.com   a to Einstein Teen 4. – 6. najneskôr  do 12.03.2021 

a Einstein Teen 7. – 9. najneskôr do 26.03.2021. 
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A opäť bude Shakespeare´s Day   - pozor na zmenu!  

Rozdelenie kategórií zvlášť na poéziu a prózu a jedna kategória navyše!!! 

 

 MO Anglického jazyka pre II. stupeň ZŠ pri OŠaM MsÚ Žilina plánuje opäť organizovať 27. 

04. 2021  súťaž v prednese anglickej poézie a prózy pod názvom „Shakespeare´s Day“. 

Súťaž bude postupová,  na základe výsledkov zo školských kôl. Do mestského kola postúpi 

víťaz školského kola v každej kategórii.  

 

Kategórie:   

1. kategória: žiaci 2., 3., 4. ročníka základnej školy – poézia  

2. kategória: žiaci 2., 3., 4. ročníka základnej školy – próza 

3. kategória: žiaci 5., 6., 7. ročníka základnej školy – poézia  

4. kategória: žiaci 5., 6., 7. ročníka základnej školy – próza 

5. kategória: žiaci 8., 9. ročníka základnej školy – poézia 

6. kategória: žiaci 8., 9. ročníka základnej školy – próza 

7. kategória: žiaci 2.-9. ročníka základnej školy – interpretácia dramatického textu 

(nie dramatické skupiny, ale jednotlivci) 

 

Podmienky: Súťaž sa koná v prednese prozaického alebo poetického diela v anglickom 

jazyku.  Poézia v rozsahu maximálne 2,00  minúty, próza v rozsahu maximálne 3,00 minúty. 

Ukážka nesmie byť z učebnice anglického jazyka, ktorá sa aktuálne preberá na hodinách ANJ 

v danom ročníku. Dôraz je potrebné klásť na dostatočnú hlasitosť pri recitovaní, kontakt 

s publikom, nepoužívať rekvizity, vylúčiť pohyby a gestá, vyvarovať sa dramatizácii / 

s výnimkou 7. kategórie interpretácia dramatického textu/, dodržať stanovenú minutáž. 

Recitátor je povinný prednášať text naspamäť. Je povolené súťažiť aj s vlastnou tvorbou 

v anglickom jazyku. Za prednesy textov, s ktorými sa recitátor zúčastnil súťaže 

v predchádzajúcich ročníkoch  súťaže, má organizátor právo recitátora zo súťaže vylúčiť. 

Taktiež aj pri nedodržaní podmienok súťaže.  

O mieste konania sa súťaže budeme účastníkov informovať v závislosti od epidemiologickej 

situácie. 

Odporúčame uskutočniť školské kolá v mesiacoch marec – apríl, nakoľko uzávierka prihlášok 

do mestského kola súťaže je  16. 04. 2021. Prihláška na súťaž je  rozposielaná na školy. 

Prihlášku si môžete stiahnuť aj  na webovej stránke skolstvo.zilina.sk v sekcii  metodické 

orgány /základné školy/MO ANJ. Vyplnené prihlášky do mestského kola môžete poslať na 

adresu: adrianap.parizekova@gmail.com. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!   

                                                             

PaedDr. Milena Demková          Mgr. Adriana Parížeková, PhD.        Mgr. Peter Huček 

poverená riadeným odboru       predseda MO ANJ pre II. stupeň        Oxford University Press 

školstva, kultúry, športu,            pri OŠaM MsÚ v Žiline    

cestovného ruchu a miestneho  

rozvoja pri  MÚ v Žiline                                       
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