
Zápisnica MO pri OŠaM  Anglický jazyk zo dňa 22.5.2012 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorená hodina z anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy 

2. Rôzne 

 

1. Otvorená hodina z anglického jazyka sa konala na ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 

Ţilina. Zúčastnili sa na nej učitelia anglického jazyka na druhom stupni a ţiaci 8. 

ročníka základnej školy. Vyučovanie sa začalo o 9.00 hod z učebnice Project 

English 3 tretia edícia. Vyučujúca Eva Kubová ukázala niekoľko foriem práce 

s deťmi na hodine anglického jazyka  a vyuţila nové didaktické pomôcky najmä 

prácu s interaktívnou tabuľou. Po hodine nasledovalo krátke zhodnotenie hodiny 

členmi MO ANJ a vyučujúcich anglického jazyka na druhom stupni. 

Zhodnotenie Otvorenej hodiny: /učiteľmi ANJ/ 

Otvorené hodiny sú z didaktického hľadiska pre vyučujúcich vţdy prínosom. Z tohto dôvodu  

uvítali  všetci učitelia ANJ moţnosť sa na nej zúčastniť. Konala sa na pôde ZŠ s MŠ Školská 

49, 010 04 Ţilina pod vedením Mgr. Kubovej za účasti viacerých  učiteľov Ţilinského kraja 

a taktieţ za prítomnosti Mgr. Bočeka, ELT konzultanta Oxford University Press.  

Prítomní sa inšpirovali viacerými spôsobmi a moţnosťami aktivizácie ţiakov počas 

vyučovacej hodiny. Cieľom hodiny anglického jazyka v 8. ročníku bolo oboznámiť ţiakov so 

štruktúrou vety v predprítomnom čase za pomoci rôznych vyučovacích metód.  

Hodina začala vytvorením spoločnej pojmovej mapy na tému astronómia. Ţiaci sa zapájali, 

chodili k tabuli a precvičovali i obohacovali si slovnú zásobu. V úvode hodiny nás tradične 

príjemne prekvapil i jeden zo ţiakov 8. ročníka, Erik Wetter, ktorý si pripravil krátku 

prednášku o astronómii a iniciatívne vypracoval pre spoluţiakov kvíz. Za svoj výkon bol 

odmenený publikáciou Oxford Essential Dictionary. Spoluţiakov jeho prezentácia zaujala, 

radi sa zapájali. Mgr. Kubová nadviazala na kvíz a hodinu viedla v duchu precvičovania danej 

gramatiky pomocou cvičení, ktoré boli zobrazené na interaktívnej tabuli a taktieţ 

prostredníctvom cieleného rozhovoru o záţitkoch a skúsenostiach ţiakov. Pestrosť 

dostupných cvičení a moţnosti ich vyuţívania boli pre prítomných učiteľov veľkým 

prínosom. Po skončení hodiny sme my, učitelia, spoločne analyzovali a diskutovali 

o moţnostiach efektívneho vyučovania a učenia sa angličtiny.     

Ţiaci boli mimoriadne disciplinovaní, cieľ hodiny naplnený a učitelia si so sebou domov 

odnášali cenné poznatky.  

2. Rôzne – predseda MO ANJ Eva Kubová predviedla praktické ukáţky práce 

s interaktívnou tabuľou na hodinách anglického jazyka – Oxford Word Skills, 

Word Magic, Rozprávky v anglickom jazyku, Oxford Essential Dictionary, Moje 

prvé slovíčka z ANJ a NEJ, ako aj vyuţitie internetových zdrojov na hodinách 

anglického jazyka.  

 

Ďalšie zasadnutie MO ANJ  sa uskutoční dňa 14. 6. 2012 /štvrtok/ o 14.00 hod na MÚ v 

Ţiline. 

Na najbliţšom zasadnutí je potrebné zhodnotiť doterajšiu činnosť MO ANJ v školskom 

roku 2011/2012. 

                                                                                                Mgr. Eva Kubová 

                                                                                                predseda MO ANJ  

                                                    


