
Zápisnica z MO ANJ II 
 

Dátum stretnutia: 28. marec 2018 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ II 
2. Vyhodnotenie mestského kola súťaže Einstein Teen 7.,8.,9.  ročník 

a organizačné zabezpečenie mestského kola súťaže Shakespeare´s Day.  
3. Záver 

 
1. Úvod 

E. Kubová privítala členky MO ANJ II.  

2.  Vyhodnotenie mestského kola súťaže Einstein Teen 7.,8.,9. ročník – dňa 

28.3.2018 sa v priestoroch Britského centra Krajskej knižnice v Žiline uskutočnila 
mestská súťaž EINSTEIN TEEN 7.,8.,9. ročníka, ktorú zorganizovalo Metodické 

oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s Mestským úradom, 
odborom školstva a mládeže a vydavateľstvom Oxford University Press. 
Spoluorganizátori venovali aj pekné ceny súťažiacim.  Na súťaži zápolilo 9 škôl z 
nášho mesta. Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie 
sa vedomostného predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje 
príležitosť na používanie cudzieho jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku  
preukázať vedomosti v 13 oblastiach napríklad v hudbe, matematike, vede, jazyku, 
športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení a kultúre, v móde….  

1. miesto: CZŠ R. Zaymusa /Adam Čulák VII. A, Marián Bado VIII. A, Daniel 
Bielik IX. A/ 

2. miesto: ZŠ Lichardova /Silvia Zelinková VII. B, Jakub Mičic VIII. B, Lukáš 
Jaloviar IX. A/ 

3. miesto: ZŠ Martinská /Sára Bullová VII. B, Martin Janco VIII. B, Simona 
Surňáková IX. B/ 

Do ďalšieho ročníka je potrebné doplniť  úvodný plagát pre danú súťaž Einstein Teen 
7.,8.,9. ročník o tému Guess what? Zároveň na plagáte nie je plný názov Culture 
and art a Science and Maths. Ak sa to technicky bude dať doplniť, doplníme.  

Plagát pripraví členka MO ANJ II Korina Bieliková.  
Do budúcnosti je potrebné zľahčiť zadania úloh /nie veľký rozsah zadania/ 
a zabezpečiť /ak to bude z technického hľadiska možné/ rovnováhu v zadaní testov – 
možno aj vo forme elektronického testovania v podobe rovnakých testov pre 
objektívnosť testovania. Keďže členky MO ANJ II nie sú odborníčky v daných 
oblastiach, zhodli sa na tom, že si obsah zadaných úloh dajú skontrolovať učiteľmi 
jednotlivých predmetov a zároveň si aj navzájom skontrolujú jednotlivé úlohy. Taktiež 
je potrebná aj finálna kontrola v programe ALF.  
Organizačné zabezpečenie Shakespeare´s Day – členky sa dohodli na organizácii 
súťaže. 
 
3. Záver 

E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 
stretnutia je po ukončení mestského kola súťaže Shakespeare´s Day   24. 4. 2018 
/utorok/ o 14.00 hod v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline.  Predmetom 
zasadnutia bude vyhodnotenie mestského kola súťaže Shakespeare´s Day.  
 
                                               Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 


