
Zápisnica z MO ANJ II 
 

Dátum stretnutia: 12. mája 2015 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Úvod 
2. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ II v školskom roku 2014/2015 
3. Metodické usmernenie pre používanie učebníc podľa ŠVP na prvom a druhom stupni ZŠ 
4. Záver 
 
1. Úvod 
Predsedníčka  MO ANJ  Mgr. Eva Kubová  privítala všetky členky MO ANJ na zasadnutí.  
 
2. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ II v školskom roku 2014/2015 
Členky MO ANJ II sa stretli celkovo 7x. Činnosť MO ANJ II bola zameraná na prípravu 
dvoch mestských súťaží – novú súťaž Einstein Teen a šiesty ročník súťaže Shakespeare´s 
Day, prepojenie činnosti MO ANJ II a MO ANJ I a zároveň členky priebežne riešili vzniknuté 
problémy, aktivity či usmernenia. Novým podnetom bol návrh E. Kubovej pripraviť testové 
úlohy pre školské kolá Olympiády v anglickom jazyku pre prvý a druhý stupeň. Úlohy pre 
školské kolá Olympiády v anglickom jazyku pre prvý stupeň sa pripravia  v spolupráci s MO 
ANJ I a úlohy pre školské kolá Olympiády v anglickom jazyku pre druhý stupeň sa pripravia 
v spolupráci s MO ANJ II.  
E. Kubová poďakovala členkám za dobre odvedenú aktívnu prácu v školskom roku 
2014/2015.   
 
3. Metodické usmernenie pre používanie učebníc podľa ŠVP na prvom a druhom stupni 
ZŠ 
Vzhľadom na nový upravený štátny vzdelávací program a schválený príspevok 11 EUR / na 
žiaka pre preplácanie učebníc anglického jazyka v 3.,4.,a 5. ročníku odporučili členky MO 
ANJ II nasledovné učebnice: /predpoklad, že sa žiaci učia anglický jazyk od 1. ročníka 
základnej školy/ 

1. ročník: učebnica First friends 1 časová dotácia 2 hodiny týždenne 
2. ročník: učebnica First friends 2 časová dotácia 2 hodiny týždenne 
3. ročník: učebnica Family and friends 1, druhá edícia, časová dotácia 3 hodiny  

           týždenne odporúčame vynechať lekciu 1,2  a začať lekciou 3, pokračovať          
           lekciami 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – prebrať 11 lekcií z učebnice Family and  
           Friends 1druhá edícia /preplácaná MŠ/  

4. ročník: učebnica Family and friends 2, druhá edícia, časová dotácia 3 hodiny  
           týždenne odporúčame vynechať lekciu 1,2  a začať lekciou 3, pokračovať          
           lekciami 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 – prebrať 11 lekcií z učebnice Family and  
           Friends 2 druhá edícia /preplácaná MŠ/  

5. ročník: Project English 2, štvrtá edícia, časová dotácia 5 hodín týždenne, september 
– december – kopírovateľný materiál Oxford University Press /je v príprave a bude 
zverejnený na stránkach Oxford University Press v auguste 2015/ - obsahuje materiál  
z učebnice Project English 1, štvrtá edícia a je prípravou pre učebnicu Project English 
2, štvrtá edícia /preplácaná MŠ/ 

POZ: počty žiakov, na základe ktorého môžete objednávať učebnice preplácané z MŠ sa 
riadia údajmi k 15.9.2014 zverejnené v EDUZBER 2014 

6. ročník: Project English 2, štvrtá edícia, časová dotácia 3 hodiny týždenne, lekcie  
           4,5,6 a učebnica Project English 3, štvrtá edícia lekcia 1 

7. ročník: Project English 3, štvrtá edícia, časová dotácia 3 hodiny týždenne, lekcie  



           2,3,4,5 
8. ročník: Project English 3, štvrtá edícia, časová dotácia 3 hodiny týždenne, lekcia 6 a 

                      Project English 4, štvrtá edícia, lekcie 1,2,3 
9. ročník: Project English 4, štvrtá edícia, časová dotácia 3 hodiny týždenne, lekcie  

           4,5,6 
POZ: návrh závisí od celkovej časovej dotácie jednotlivých škôl a zároveň aj od ročníka, 
kedy sa žiaci začínajú učiť anglický jazyk. 

4. Záver 
E. Kubová poďakovala členkám za účasť na stretnutí. Dohodnutý termín stretnutia v novom 
školskom roku  2015/2016 pre  MO ANJ druhý stupeň bude určený v septembri 2015 po 
dohode s členkami a MÚ odborom školstva a mládeže.  Členky MO ANJ sa budú zaoberať 
plánom  činnosti MO ANJ II pre školský rok 2015/2016. Termín sa môže v prípade potreby 
zmeniť.  
 
                                                                       Mgr. Eva Kubová, MO ANJ II pri OŠaM v Žiline 
 
 
 
 
 


