
pod záštitou primátorky mesta Prešov 
Ing. Andrey Turčanovej 

vyhlasuje v školskom roku 2018/2019 
pre žiakov  7.,8.,9.ročníka základných škôl a žiakov  osemročných gymnázií 

2.ročník zábavnej vedomostnej súťaže v cudzích jazykoch 

Téma 2.ročníka: 

Významní spisovatelia 
ANJ: Charles Dickens 

NEJ: bratia Grimmovci 

RUJ: Anton Pavlovič Čechov 

FRJ: Jean de La Fontaine 

SPJ: Miguel de Cervantes Saavedra 
 

Ciele: 
1. Podporovať 

medzipredmetové vzťahy 

2. Prezentovať kreativitu, 

komunikačné  a tvorivé 

schopnosti žiakov 

3. Získať skúsenosti  

v tímovej práci 

4. Motivovať žiakov k učeniu sa 

cudzích jazykov, spoznávať 

diela autorov,  

ktorých jazyk sa učia 

5. Výmena skúseností medzi 

žiakmi a vyučujúcimi  

cudzích jazykov 
 

Program: 
8.00 - 8.15 

registrácia účastníkov 

8.15 - 8.30 

otvorenie a privítanie 

účastníkov  

organizátorom súťaže 

8.30 - 8.40 

rozdelenie do skupín 

8.45 - 9. 45 

zábavná časť súťaže 

9.45 - 10. 00 

občerstvenie 

10.00 - 11.00 

vedomostná časť súťaže 

11.30 

vyhodnotenie  a záver 

súťaže 
 

Štruktúra súťaže:  

1.Zábavná časť súťaže: dramatizácia 

alebo recitácia ukážky z niektorého 

diela daného autora /nie vo forme 

prezentácie/ 

2.Vedomostná časť súťaže: 

A Fakty zo života spisovateľa 

B Tvorba daného autora 

C Otázky zamerané na konkrétne  

dielo autora 

ANJ – Charles Dickens: Oliver TWIST 

NEJ – Jacob und Wilhelm Grimm: 

Rotkäppchen 

RUJ – Антон Павлович Чехов: 

Ванька 

FRJ – Jean de la Fontaine:  

Le Loup et le Chien 

SPJ – Miguel de Cervantes Saavedra: 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha 

D Otázky z gramatiky a lexiky  

(učivo 7.-9.ročníka) 

 

Podmienky: 

 1. Súťaž je určená pre žiakov 7.,8.,9.ročníka ZŠ a pre žiakov 

osemročných gymnázií v triedach sekunda, tercia, kvarta  

(škola môže poslať tím z každého jazyka) 

2. Žiaci súťažia v trojčlenných tímoch v každom jazyku 

(ten istý žiak nesmie súťažiť v dvoch jazykových kategóriách) 

3. Otázky vytvorí odborná komisia učiteľov daných jazykov,  

a to z daných okruhov 

4. Podmienkou každého tímu je pripraviť si ľubovoľné zábavné 

vystúpenie vo forme dramatizácie alebo recitácie z niektorého 

diela určeného autora 

Žiacke tímy v jednotlivých jazykoch písomne zaregistruje 

zodpovedný učiteľ za školu na adresu skola@zskuppo.sk   

do 7. decembra 2018/piatok/. Jednotliví členovia tímov na 

základe písomnej registrácie súhlasia s použitím ich osobných 

údajov na účely spojené s priebehom súťaže a zverejnením 

výsledkov a zároveň so zverejnením fotografií a videozáznamu, 

ktorých sú súčasťou. 

 
Termín:  

8. 2. 2019  

/piatok/ 
 

Víťazov jednotlivých kategórii  

čakajú hodnotné vecné ceny 

Tešíme sa na Vašu účasť 

mailto:skola@zskuppo.sk

