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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Motivácia žiakov k účasti na olympiáde z AJ a jazykových súťažiach,  práca s talentovanými 

žiakmi. 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Každoročne koncom novembra sa naša škola zapája do jazykovej súťaže Anličtinár roka alias The 

Best in English, a tak využíva príležitosť porovnať si svoje výsledky s ďalšími strednými školami 

doma na Slovensku i na medzinárodnej úrovni. 

Súťaž The Best in English je európska online jazyková súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť všetky 

európske  a vybrané okolité krajiny a je organizovaná pod patronátom Ministerstva školstva Českej 

republiky.  

Test je navrhnutý pre študentov stredných škôl vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí v priebehu 60 minút 

testujú svoje vedomosti z anglického jazyka v oblasti gramatiky, čítania s porozumením a počúvania 

s porozumením na úrovni B1-C1. Každá škola musí nominovať minimálne 10 študentov a  priemerné 

skóre 10 najlepších rozhoduje v umiestení najlepších škôl. Hneď po ukončení testovania je test 

vyhodnotený a súťažiaci poznajú svoje skóre. Študentov každý rok čakajú vďaka sponzorom súťaže 

pekné ceny, pričom najlepší angličtinár strávi 2 týždne na jazykovom pobyte v Toronte v Kanade. 

Súťaž EXPERT sa rovnako stala na našej škole tradíciou. Vzhľadom na epidemickú situáciu sme sa 

minulý školský rok súťaže nezúčastnili, ale tento november si  študenti  zmerajú znalosti pri 

vypracovaní testov z dvoch súťažných tém. 

Súťažiaci v kategóriách EXPERT O12 a EXPERT O34 odpovedajú  na 50 otázok (25 v každej téme). 

V každej otázke vyberajú spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Na vypracovanie 

testu má každý súťažiaci 60 minút. 

Okrem vyznačenia správnej odpovede môže (ale nemusí) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj 

voľbu „Som si istý(á)“. Ak vyznačí istotu pri správnej odpovedi, získa body navyše. Ak však vyznačí 

istotu pri nesprávnej odpovedi, body stratí. 

Študenti budú súťažiť o titul Experta v nimi zvolenej téme, ak zvládnu obe témy na vysokej úrovni, 

získajú titul Top Expert. Okrem diplomu môžu získať aj vecné ceny, tento rok mobilné telefóny pre 

3 % najlepších účastníkov súťaže.  

13. Závery a odporúčania: 

Členovia pedagogického klubu sa dohodli na výbere študentov, ktorí sa zúčastnia 

jednotlivých súťaží a prerokovali organizačné pokyny pre obe súťaže.  

Súťaž Best in English je naplánovaná na 26.11. 2021 a Expert na 30.11. 2021 

  

 

 


