
Zápisnica z MO ANJ I. a II. 
 

Dátum stretnutia: 27. mája  2016 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Úvod  
2. Vyhodnotenie mestského kola súťaže Shakespeare´s Day. 
3. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ I a II.  
4. Záver 
 
1. Úvod  
Na začiatku pracovného stretnutia E. Kubová privítala  členky MO ANJ I. a II.  
 
2. Vyhodnotenie mestského kola Shakespeare´s Day 

Radosť z používania anglického jazyka, recitácie, pekného slova a kultivovaného 
vystupovania sme mali  možnosť zažiť 27. apríla 2016. V priestoroch Britského centra 
Krajskej knižnice v Žiline  sa opäť uskutočnil siedmy ročník súťaže. Za niekoľkominútovým 
vystúpením stálo veľa domácej prípravy a odhodlania. Oba atribúty skutočne oceňujeme, 
a preto by sme radi pochválili všetkých zúčastnených, medzi ktorými sa v tomto zmysle 
nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, vďaka patrí aj učiteľom, ktorí venovali 
súťažiacim svoj čas a poskytli cenné odborné rady. Poďakovanie ide aj hlavnému 
sponzorovi súťaže vydavateľstvu Oxford University Press, ktorý venoval knižné publikácie, 
ako ocenenie pre tých najlepších, taktiež  členkám Metodického oddelenia anglického 
jazyka pre prvý a druhý stupeň v meste Žilina, ktoré zorganizovali celé podujatie a MÚ 
odboru školstva, ktorý  venoval víťazom malé spomienkové predmety. 

Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový 
charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledovným výsledkom: 
Kategória 2.,3.,4. ročník 

1. miesto: Sofia Anna Kavcová, CZŠ R. Zaymusa 
2. miesto: Katarína Baranová Tomíková, ZŠ s MŠ Školská 49 
3. miesto: Martin Majerčák, ZŠ Martinská 

Spolu: 11 žiakov 
Kategória 5.,6.,7. ročník 

1. miesto: Katarína Buňáková, ZŠ Jarná 

2. miesto: Marek Zachar, ZŠ s MŠ Dolný Hričov 

3. miesto: Žofia Polláková,  ZŠ Limbová 
Spolu: 14 žiakov 
Kategória 8.,9. ročník 

1. miesto: Tomáš Paulíny, ZŠ Karpatská 
2. miesto: Natália Kordovaníková, ZŠ Limbová 
3. miesto: Júlia Jánošíková, ZŠ s MŠ Rosina 

Spolu: 12 žiakov 
Členky v budúcom školskom roku prediskutujú podmienky súťaže. Zo súťaže vyplynulo, že 
je potrebné dbať dôraz na dostatočnú hlasitosť pri recitovaní, kontakt s publikom, 
nepoužívať rekvizity, vylúčiť pohyby a gestá a vyvarovať sa dramatizácii, dodržať 
stanovenú minutáž pre poéziu v rozsahu 1 – 1,5 minúty a pre prózu maximálne 3 minúty.  
 
3. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ I a II 
Členky MO ANJ I a II sa celkovo stretli na zasadnutí 7x. Okrem zasadnutí MO ANJ 
I a II zorganizovali nasledovné akcie pre mestské školy: 



1. Príprava na školské kolá Olympiády v ANJ – na základe zasadnutia 
celoslovenskej komisie ANJ a osobnej účasti Mgr. Evy Kubovej na zasadnutí 
sa MO ANJ rozhodlo plne prenechať prípravu testov na školské kolá Olympiád 
v ANJ v kompetencii predmetových komisií cudzích jazykov jednotlivých škôl 
v súlade s podmienkami pre Organizáciu školských kôl súťaže.  

2. Veselá angličtina – prehliadka škôl v anglickom jazyku pre prvý stupeň, 
prebehla na veľmi dobrej úrovni, účasť 7 škôl a spolu 120 detí. 

3. Einstein Teen – vedomostná súťaž v anglickom jazyku s využitím metódy 
CLIL, veľmi dobrá úroveň, účasť 10 škôl a spolu 33 detí.  

4. Shakespeare´s Day – recitovanie anglickej poézie a prózy pre prvý a druhý 
stupeň ZŠ – veľmi dobrá úroveň, účasť 37 detí z rôznych nielen mestských 
škôl. 

Návrh predsedu  Evy Kubovej na rozdelenie činnosti MO ANJ I a II v budúcom 
školskom roku /od septembra 2016/. MO ANJ I bude mať v plnej kompetencii 
na starosti jej predseda Mgr. Monika Miková a MO ANJ II bude mať na starosti 
v plnej kompetencii Mgr. Eva Kubová.  
Predseda MO ANJ II navrhne pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva 
Mgr. Norou Zapletajovou, kde prerokujú činnosť MO ANJ II pre budúci školský 
rok 2016/2017.  
                             
4. Záver 
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín pracovného stretnutia 
v školskom roku 2016/2017 je v septembri 2016 /po dohode s pracovníčkami  MÚ/ 
na MÚ v Žiline, ktorý sa môže zmeniť. Členky pripravia a schvália plán činnosti MO 
ANJ I a II v školskom roku 2016/2017. Za uskutočnenie zasadnutia MO ANJ I a II 
v novom školskom roku plne zodpovedajú  predsedovia MO ANJ I a II.  
  
                                        Mgr. Eva Kubová, predseda  MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 
                                                                      a členka MO ANJ I pri OŠaM v Žiline 
 
 
 
 
 


