Autorizované skúškové centrum pre cambridgeské skúšky International House Bratislava
v spolupráci so Základnou školou Sibírska ponúkajú žiakom možnosť absolvovať
cambridgeské skúšky z anglického jazyka pre deti Cambridge English: Young Learners (YLE)
priamo na pôde našej ZŠ. Skúšky sa budú konať pod dohľadom a administráciou uvedeného
skúškového centra v termíne, ktorý je predbežne stanovený na máj.
Kontaktné údaje skúškového centra:
International House Bratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Tel: +421 2 5296 2674-5
jstehlikova@ihbratislava.sk
www.ihbratislava.sk

Cambridgeské skúšky Cambridge English: Young Learners (YLE) sú určené deťom vo veku od
7 do 12 rokov a sú vytvorené centrom University of Cambridge ESOL Examinations, kam sa
testy posielajú aj na vyhodnotenie. Každoročne ich robí niekoľko stotisíc detí po celom svete
a jazyková škola International House Bratislava ich ako autorizované skúškové centrum pre
cambridgeské skúšky pravidelne organizuje pre žiakov základných škôl. Po absolvovaní testov
deti získavajú medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English: Young Learners.
Prečo sú skúšky zaujímavé pre deti a rodičov?
skúšky pôsobia motivačne z hľadiska ďalšieho štúdia jazyka (certifikátom sú
odmeňované všetky deti),
dôraz sa kladie na praktickú a užitočnú komunikáciu v jazyku,
buduje sa sebavedomie detí,
úspešné absolvovanie skúšky preukazuje dosiahnutú úroveň angličtiny podľa
medzinárodne uznávaných štandardov a je užitočnou informáciou o jednotlivých
jazykových zručnostiach dieťaťa,
deti získavajú skúsenosť, ktorá im pomôže pri skúškach vyššej náročnosti
v budúcnosti.
Skúšky existujú v troch úrovniach náročnosti - Starters, Movers a Flyers. Tieto vedú deti
prirodzeným spôsobom ku cambridgeským skúškam vyšších úrovní neskôr, určených pre
teenagerov a dospelých. Testy YLE sa tak pre deti stávajú prvým krokom k medzinárodne
uznávaným cambridgeským skúškam v budúcnosti, ako je napr. FCE (skúška uznávaná na
Slovensku ako náhrada maturitnej skúšky z angličtiny na úrovni B2).
Skúška YLE má tri časti:
1. POČÚVANIE (Listening)
2. ČÍTANIE A PÍSANIE (Reading and Writing)
3. HOVORENIE (Speaking)
Za každú časť môže dieťa získať 1 až 5 tzv. „shields“, čiže cambridgeských znakov. Tie sú
vyznačené pre jednotlivé časti skúšky aj na certifikáte.

Trvanie a ceny skúšok:
Starters - 1.úroveň

Trvanie celej skúšky: cca 45 min.

52€

Movers - 2.úroveň

Trvanie celej skúšky: cca 65 min.

54€

Flyers - 3.úroveň

Trvanie celej skúšky: cca 75 min.

57€

Na nasledujúcich web stránkach nájdete ukážky testov (kliknutím na odkaz Download a free
pack of sample papers (zip file) si ich môžete stiahnuť):
Starters:
Movers:
Flyers:

http://www.cambridgeesol.org/exams/yle-starters/index.html#rdwr
http://www.cambridgeesol.org/exams/yle-movers/index.html#ls
http://www.cambridgeesol.org/exams/yle-flyers/index.html#ls

Všeobecne odporúčané úrovne pre jednotlivé ročníky sú:
1.ročník

Skúšku ešte neodporúčame (najskôr v 2.ročníku – Starters)

2.ročník

Starters

3.ročník

Starters alebo Movers (podľa individuálneho posúdenia lektorov)

4.ročník

Movers

5.ročník

Movers alebo Flyers (podľa individuálneho posúdenia lektorov)

6.ročník

Flyers

V kurzoch Start Right jazykovej školy International House Bratislava, ktoré prebiehajú
s rodenými hovoriacimi anglického jazyka na ZŠ Sibírska, sú úrovne náročnosti skúšky
vybrané pre každé dieťa osobitne na základe konkrétnych odporúčaní lektoriek(-ov)
a výsledkov cambridgeského predtestovania.
Navštevovanie kurzov však nie je podmienkou pre prihlásenie sa na skúšku. V prípade, že
Vaše dieťa do kurzu nechodí a chcete ho na skúšku prihlásiť, prosíme Vás, predtestujte ho
doma použitím vyššie uvedených ukážkových skúškových testov (viď linky pre jednotlivé
úrovne). Pomôžete mu oboznámiť sa s formátom a náročnosťou skúšky, a tým predísť
zbytočným stratám bodov a stresu, ktorému by ste ho mohli vystaviť. Cieľom skúšok je
predovšetkým deti motivovať do ďalšieho štúdia anglického jazyka, na čo potrebujú chuť
pokračovať v učení aj vďaka dosiahnutým výsledkom.
Konanie skúšok je podmienené minimálnym počtom 10 detí, ktorý je stanovený centrom
University of Cambridge ESOL Examinations.
V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku kurzov Start Right jazykovej školy International
House Bratislava Mgr. Júliu Stehlikovú na emailovej adrese: jstehlikova@ihbratislava.sk
Prajeme Vašim ratolestiam na skúške veľa úspechov a veríme, že pre nich bude užitočnou
skúsenosťou.

