
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 18. marca 2021 

Prítomné členky: Mgr. Adriana Parížeková, PhD  

Mgr. Korina Bieliková   

Mgr. Andrea Kempová  

Mgr. Miriama Budiská  

Mgr. Andrea Labáková 

 

Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ  II 

2. Vyhodnotenie mestského kola súťaže Einstein Teen 4.,5.,6. ročník a organizačné 

zabezpečenie mestského kola súťaže Shakespeare´s Day.  

3. Diskusia 

4. Záver 

 

1.Úvod 

       A. Parížeková privítala  členky MO ANJ II na stretnutí. 

2. Einstein Teen, mestské kolá súťaže – online forma  

Vyhodnotenie mestského kola súťaže Einstein Teen 4.,5.,6. ročník – tretí ročník mestského 

kola súťaže bol na veľmi dobrej úrovni. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich 

za jednotlivé školy sa v online priestore MS Team dňa 18. 03. 2021 po tretíkrát  úspešne 

uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4.,5.,6. ročník. 

Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s 

Oxford University Press a Mestským úradom, Odborom školstva a mládeže. Ako napovedá už 

samotný názov, inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o 

svete viac než len základ zo školských učebníc.  

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené 

menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda – 

Zvieratá a rastliny, Odievanie a móda, Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, výživa a jedlo, 

Gramatika a lexika, Voľný čas, záľuby, vzory a ideály, Domov a bývanie, Krajiny, mestá a 

miesta, Multikultúrna spoločnosť, Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca.  Okrem 

aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri 

nich stála i náhoda a šťastie. O ich umiestnení pri práci v online prostredí, v ktorom boli žiaci 

rozdelení do online miestností a pracovali na testoch v Kahoot, rozhodovali nielen už 

spomínané faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí.  

Z celkového počtu 15 žiakov zo 4. – 6. ročníka a prihlásených päť mestských škôl boli 

najúspešnejší: 

 

KATEGÓRIA 4. – 6. ročník 

1. miesto: ZŠ Karpatská: Richard Sládek; Ela; Alexandra Bryginová  

2. miesto: ZŠ Martinská: Damián Mamrilla, Nelka Vandlíčková, Dominika Šandorová 

3. miesto: ZŠ Kráľovnej pokoja: Oliver Kozinka; Erik Valla;  Yasmina Stráňavová. 

3.Diskusia 

Napriek počiatočným technickým problémom súťaž prebehla bez komplikácií a členky sa 

zhodli, že technická inštruktáž uľahčila priebeh súťaže. Náročné bolo zároveň kooperovať v 



tímoch zostavených z troch súťažiacich zo štvrtého, piateho a šiesteho ročníka – 

predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz. Ukázalo sa, že 

vzájomná spolupráca je niekedy dôležitejšia ako vlastné ciele. Preto je dôležité, aby sa tímy 

stretli ešte pred súťažou, aby sa zosúladili. 

 

4. Záver 

A. Parížeková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 

stretnutia je 30. marca  2021 /streda/ o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Team. Online 

link zašle p. Parížeková členkám na ich emailové adresy. Predmetom zasadnutia bude 

zhodnotenie priebehu súťaže Einstein Teen 7. – 9. v online prostredí a realizácia súťaže 

Shakespeare’ s Day.   

 

Mgr. Adriana Parížeková, PhD. vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 


