
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 1. decembra 2014 

 

Prítomné členky:  

Mgr. Andrea Kempová, ZŠ Limbová 

Mgr. Lenka Čvapková, ZŠ Martinská 

Mgr. Korina Bieliková, CZŠ R.Zaymusa 

Mgr. Veronika Kúdelková, ZŠ Do Stošky 

Mgr. Mgr. Eva Kubová, ZŠ s MŠ Školská 49 

Mgr. Kvetoslava Balková, ZŠ Jarná 

Mgr. Andrea Jendryščíková, ZŠ Karpatská 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Shakespeare´s Day 

3. Vedomostná súťaž v ANJ – Einstein Teen 

4. Záver 

 

1. Úvod 

Na začiatku stretnutia navrhla Korina Bieliková výmenu predsedu MO ANJ pre druhý stupeň. 

Staronovým predsedom sa po odsúhlasení všetkých členov MO ANJ stala bývalá 

predsedníčka MO ANJ Eva Kubová, ktorá vyjadrila presvedčenie, že členky budú aj naďalej 

pracovať tak aktívne ako doteraz. Zároveň jedna členka MO ANJ Andrea Kempová oznámila, 

že v decembri 2014 končí pracovný pomer na ZŠ Limbová a tým aj ukončuje svoje členstvo 

v MO ANJ. V januári 2015 na najbližšom zasadnutí členky preriešia jej náhradu, pokiaľ to 

bude nutné. Členky pozdravila aj vedúca odboru školstva Mgr. Nora Zapletajová spolu 

s pracovníčkou odboru školstva PaedDr. Vierou Benkovou, ktorá má na starosti činnosť MO.  

 

2. Shakespeare´s Day – súťaž v prednese poézie a prózy 

Do  februára 2015 sa pripraví a dohodne termín súťaže, oznam o uskutočnení súťaže 

a zároveň aj prihláška na súťaž.  Bude oslovený zástupca Oxford University Press 

o zabezpečení cien na súťaž. Vedúca odboru školstva spolu s pracovníkmi prisľúbila 

zabezpečenie diplomov a upomienkových predmetov.  

 

3. Vedomostná súťaž v ANJ -  EINSTEIN TEEN  

 

Táto vedomostná súťaž podporuje metódu CLIL, ktorá vo vyučovaní cudzieho jazyka patrí 

medzi novšie a veľmi efektívne formy vyučovania. Súťaž pozostáva z poznatkov biológie, 

geografie, dejepisu, matematiky, prírodných vied, anglického jazyka a jeho reálií, svetovej 

literatúry, hudobnej výchovy a výchovy umením, ktoré žiaci nadobúdajú vo výchovno-

vzdelávacom procese na II. stupni ZŠ. 

Členky navrhli podmienky súťaže:  

- 13 okruhov, 

- 1 družstvo za školu, 

- v 1 družstve – 3 žiaci z ročníkov 7 – 9, 

- v 1 družstve – môže reprezentovať jeden ročník iba jeden žiak, 

- výber otázok – elektronicky zabezpečené, vygenerovaný test na základe prideleného čísla 

- 1 kolo – 12 otázok z rôznych oblastí. Ďalšie kolo bude určené podľa počtu bodov získanom 

v prvom kole. V prípade rovnakého počtu bodov bude pripravený roztrel na určenie 

konečného poradia družstva. Otázky budú limitované podľa časového limitu, ktorý určia 

členky MO na ďalšom stretnutí. Po vzájomnej diskusii členky zrušili možnosť odpovede 



stlačením bzučiaka nakoľko chcú sa vyhnúť možnosti zlyhania pri správnom určení ktoré 

družstvo bolo rýchlejšie.  

 

Členky navrhli priebeh súťaže: 

- miesto súťaže –  bolo na danom stretnutí zmenené, nakoľko členka zo ZŠ Limbová končí 

v činnosti MO ANJ. Členky určili miesto stretnutia na ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina 

- diplomy, účastnícke diplomy a upomienkové darčeky pre každého účastníka, 

- súťažiť budú proti sebe  družstvá  podľa vylosovaného poradia, každému družstvu sa bude 

počítať počet získaných bodov v danom teste, za každú nesprávnu odpoveď bude odrátaný 

bod. O celkovom priebehu súťaže sa dohodnú členky na najbližšom zasadnutí MO ANJ 

v januári 2015. 

Členky MO ANJ odovzdali E. Kubovej podklady pre jednotlivé testy z rôznych oblastí. E. 

Kubová pripraví dané testy v interaktívnom programe ALF.  

 

 

5. Záver 

E. Kubová poďakovala členkám za účasť na stretnutí. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 

stretnutia je 20.1.2015 /utorok/. Termín sa môže v prípade potreby zmeniť.  

 

                                                                 Mgr. Eva Kubová, MO ANJ II pri OŠaM v Žiline 

 

 

 

 

 


