
FESTIVAL JAZYKOV 
 

Naša škola sa pýši tým, že už aj tí najmenší prváčikovia sa venujú anglickému jazyku. Na 

druhom stupni im pribúda druhý cudzí jazyk – je to buď nemecký, alebo ruský. Samozrejme, snaha 

prináša ovocie a naši žiaci získavajú pekné ocenenia na olympiádach, či v rôznych iných súťažiach. 

Avšak žiakov je mnoho, súťaží a cien málo. Preto sme sa rozhodli tento rok usporiadať tradičný 

Festival jazykov formou súťaže pre žiakov 2.-9. ročníka. Pýtate sa, akú súťaž? Čítajte ďalej 

a dozviete sa viac ... 

V priebehu minulého týždňa sa jednotlivé triedy v ročníku stretli a zmerali si sily v cudzích 

jazykoch. Vyučujúci si pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity, napr. obľúbenú hru meno, 

mesto, zviera, vec po anglicky, či nemecky, nájdi kukučie vajce, či predveď slovíčko. Žiakom sa to 

veľmi páčilo, tešili sa, že ovládajú angličtinu, nemčinu, či ruštinu. A kto vyhral? Nuž, tá najlepšia 

jazykovo vybavená trieda v ročníku. 

Okrem súťaže sa na našej škole konali aj rôzne sprievodné akcie. Žiaci si mohli poklebetiť 

s Native Speakerom, pozrieť si cudzojazyčnú literatúru v školskej knižnici, vypočuť si rozhlasovú 

hru. 

Akcia mala u žiakov veľký ohlas. Mnohí žiaci sa pýtali, či niečo podobné budeme mať aj 

budúci rok. Uisťujeme Vás, že áno  

 

Výsledková listina: 

2. ročník 1. II.A 

  2. II.B 

  3. II.D 

  4.  II.C 

3. ročník 1. III.A a III.B 

  2. III.C 

  3.  mix 

4. ročník 1. IV.C  

  2. IV.A a mix 

  3. IV.B 

5. ročník 1. V.A 

  2. V.D 

  3.  V.A,B 

  4. V.B 

  5.  V.C 



  6.  V.A,B 

6. ročník 1. VI.D 

  2. VI.C 

  3. VI.B 

  4. VI.A 

  5.  mix 

7. ročník 1. VII.A 

  2. VII.B 

  3. VII.C 

8. ročník 1. VIII.B 

  2. VIII.C 

  3. VIII.A 

9. ročník 1. IX.A 

  2. IX.C 

  3. IX.B 

 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa znova o rok. 

 

 

 

Mgr. Jana Hanuštiaková 

  vedúca PK CUJ 

 

 

 

 

 

 



OLYMPIÁDA Z CUDZÍCH JAZYKOV 
 

Tak ako po iné školské roky i tento rok sa na našej škole stretli tí najlepší z najlepších a zmerali si 

sily v cudzích jazykoch. Súťažilo sa v nemeckom a anglickom jazyku, v kategóriách 1A (5.-7. ročník) a 

1B (8.-9. ročník). Účasť bola úctyhodná, do školského kola nemeckej olympiády sa prihlásili 3 žiaci, do 

anglickej 31 žiakov. Obidve olympiády sú náročné nielen na vedomosti, ale aj časovo. Preto bolo školské 

kolo anglickej olympiády rozdelené na 2 dni. 

Vyhlasovateľom Olympiády v cudzích jazykoch je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. Odborným garantom je Celoštátna komisia Olympiády. Organizačne je zabezpečená IUVENTOU – 

Slovenským inštitútom mládeže. Je to postupová súťaž a podmienkou postupu do vyššieho kola je 

absolvovanie nižšieho kola a umiestnenie sa na 1. mieste. 

Naša škola sa pýši niekoľkými zvláštnosťami ohľadne cudzích jazykov. Jednou je, že žiaci majú 

cudzí jazyk už od 1. ročníka. Ďalšou, že od 4. ročníka im pribúda hodina konverzácie v cudzom jazyku. 

A ešte ani to nestačí. Na hodiny konverzácie v anglickom jazyku k im nechodia „len“ kvalifikovaní 

vyučujúci, ale „Native Speaker“, čiže lektor s materinským jazykom anglickým, ktorý pôsobí na našej 

škole po celý rok. Je to Alan R. Brookes, MA, ktorý prispel svojou troškou a predniesol žiakom 

súťažiacim v anglickom jazyku všetky texty a preskúšal súťažiacich v kategórii 1B.  

 

V olympiáde v nemeckom jazyku sa posudzovali nasledovné zložky: 

Písomná časť 

1. Počúvanie s porozumením 

2. Čítanie s porozumením 

3. Test – zameraný na preverenie jazykových schopností  

 
Ústna časť  

1. Vizuálny podnet – príbeh v obrázkoch, fotografia, komiksy, obrázok 

2. Ústna produkcia na neznámu tému – voľný rozhovor na tri témy s členmi odbornej poroty 

 

V olympiáde v anglickom jazyku sa posudzovali tieto zložky: 

Písomná časť 

1. počúvanie s porozumením 

2. čítanie s porozumením 

3. používanie jazyka 

 
Ústna časť 

1. roleplay/simulation – voľný rozhovor 

2. picture input – práca s obrázkom 



 

Súťažiaci sa veľmi snažili, ale uspieť mohli len tí najzdatnejší. Pre ostatných sú zaslúženou 

odmenou skúsenosti získané počas tohto podujatia. 

 

V nemeckom jazyku v kategórii 1A zvíťazil: 

1. miesto – Daniel Kmetík, VII.B 

 

V nemeckom jazyku v kategórii 1B zvíťazili: 

1. miesto – Alex Farkaš, VIII.A 

2. miesto – Simona Gescheitová, IX.C 

 

V anglickom jazyku v kategórii 1A zvíťazili: 

1. miesto – Erika Káková, VII.A 

2. miesto – Viktória Žiaková, VII.C 

3. miesto – Andrej Ridzoň a Alexander Varga, VII.C 

 

V anglickom jazyku v kategórii 1B zvíťazili: 

1. miesto – Petra Pálkovácsová, VIII.B 

2. miesto – Michal Farkaš, IX.C 

3. miesto – Noémi Nagyová, VIII.C 

V kategórii 1B sme udelili aj cenu porotu, pretože medzi 3. a 4. miestom bol rozdiel len pol boda. 

Cenu poroty získavajú: Petra Nôtová a Alžbeta Kureková, IX. A 

 

Víťazi boli odmenení sladkosťami a vecnými cenami. 

Žiaci, ktorí obsadili 1. miesta, postupujú do obvodného kola. Dúfame, že sa im aj tam bude dariť 

aspoň tak dobre ako na školskom kole. Držíme im palce! 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom gratulujeme, veľká vďaka patrí aj skúšajúcim 

komisiám a dozorkonajúcim učiteľom. 

 

 

Mgr. Jana Hanuštiaková 

predsedníčka predmetovej komisie cudzích jazykov 



1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku 

Talent, drina, zodpovednosť, túžba vyhrať a tréma – to všetko sa miesilo na jednom 

mieste v správnom okamihu. Tým okamihom bola súťaž v obvodnom kole Olympiády 

v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila dňa 14.1.2015 v Centre voľného času Relax 

v Rimavskej Sobote. 

Olympiáda v anglickom jazyku je náročná, ale zároveň krásna súťaž. Stretnú sa tu tí 

najlepší z jednotlivých škôl, aby si zmerali sily, porovnali vedomosti, porazili trému 

a popasovali sa s úlohami.  

Posudzovali sa tieto zložky: 

Písomná časť 

1. počúvanie s porozumením 

2. čítanie s porozumením 

3. používanie jazyka (gramatika a slovná zásoba) 

Ústna časť 

1. roleplay/simulation – voľný rozhovor 

2. picture input – práca s obrázkom 

Vyhrať môže len jeden, ten, kto si to najviac zaslúži, ten, kto má najviac talentu 

a vedomostí. Čo nás teší najviac? Naša žiačka, Erika Káková zo VII.A triedy, obstála 

v uvedených úlohách najlepšie a zvíťazila. Čaká ju ešte veľa práce a vedomostí, ktoré bude 

musieť nazbierať na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 10.2.2015. Držíme palce a prajeme veľa 

úspechov. 

 

Mgr. Jana Hanuštiaková 

predsedníčka PK CUJ 

 

 



Propozície 
súťaže v tvorbe komiksu na základe 

slovenskej ľudovej rozprávky 
 
 
 
 
 

Dobšinského rozprávkový 
svet v cudzom jazyku 

 
0. ročník 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Motto: A čo je pravda? 
            Rozprávková víla, ktorá stále uniká... 

 
 
 
 
 
 

Rimavská Sobota 
2014 

 
 



Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota 
 

Termín: december 2014  – marec 2015 
 

Poslanie a cieľ súťaže: Viesť deti k uplatneniu nadobudnutých zručností v cudzom jazyku, 

hlbšiemu poznávaniu slovenskej ľudovej rozprávky, podnietiť ich k hľadaniu a objavom 

mravných hodnôt vyslovených v ľudových rozprávkach. Vytvárať podmienky na tvorivý rast 

žiakov prostredníctvom činnosti zaujímavej pre ich vek. 
 

Organizačné pokyny: 

 

Vekové kategórie:  I. kategória: 4. - 5. ročník ZŠ 

                               II. kategória: 6. - 7. ročník ZŠ 

                              III. kategória: 8. - 9. ročník ZŠ 
 

Rozsah prác: I. kategória – maximálne 3 strany formát A4 

  II. a III. kategória: 3 – 5 strán, formát A4 

 

Žiak si vyberie jednu z rozprávok, zvolí si cudzí jazyk (anglický, nemecký, resp. ruský) 

a spracuje ju vo forme komiksu. Výtvarné spracovanie (technika) rozprávok je ľubovoľné, 

akceptované budú aj práce vytvorené s použitím PC (napr. grafického softvéru).  

 
 

Rozprávky na spracovanie: 
 

• Ako šlo vajce na vandrovku 

• Jelenček 

• Traja zhavranení bratia 

 
Priebeh súťaže: 

Všetky práce automaticky postupujú do celoslovenského kola, ktoré organizačne 

zabezpečuje ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote. 

Prihlášky a práce s osobnými údajmi o žiakoch do celoslovenského kola odovzdajte 

vedúcej PK SJL, Mgr. Martine Oravcovej,  do 27. februára 2015. 



Práce v celoslovenskom kole vyhodnotí odborná porota menovaná riaditeľom školy. 

Slávnostné vyhodnotenie prác sa uskutoční v  marci 2015 v Pamätnej izbe Pavla 

Dobšinského zriadenej v budove Základnej školy Pavla Dobšinského v Rimavskej 

Sobote. 

Autori víťazných prác dostanú na slávnostné vyhodnotenie pozvánku. 

 

Zabezpečenie súťaže:  

Celoslovenské kolo: 

             Ceny (diplomy, vecné ceny) a občerstvenie zabezpečí organizátor súťaže. 

              

Práce zostávajú majetkom organizátora súťaže, nevracajú sa. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Oravcová 

 

Údaje k práci (uveďte, prosím, na osobitný list): 

Meno a priezvisko žiaka – autora textu 

Meno a priezvisko žiaka – autora kresby 

Trieda 

Kategória 

Názov spracovanej rozprávky 

  

     .................................... 

                                                                                                     RNDr. Peter Nôta 

       riaditeľ školy 
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