Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 8. 12. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Shakespeare´s Day – obvodné kolo súťaţe
3. „Angličtina v pesničkách“ - nová súťaţ pre ţiakov základnej školy
1. Dňa 8. 12. 2011 sa jednotliví členovia MO opäť stretli, aby pokračovali v ďalšej
činnosti MO ANJ. Na tomto stretnutí boli členovia MO ANJ pre prvý a druhý stupeň,
nakoľko bolo potrebné prediskutovať prípravu obvodného kola súťaţe „Shakespeare´s
Day“. Stretnutie otvorila Mgr. Eva Smolková, ktorá privítala na úvod všetkých členov
MO ANJ ale aj hostí, zástupcov ZŠ Hôrky.
2. Členovia MO ANJ prediskutovali prípravu obvodného kola „Shakespeare´s Day“. Dňa
12.12.2011 sa Eva Kubová stretne so zástupcami Oxford University Press, kde sa dohodne
o sponzorstve na danú akciu. Oxford University Press by malo poskytnúť na danú súťaţ
ceny pre všetky kategórie /podľa posledného stretnutia Evy Kubovej s ich zástupcom/.
MÚ odbor školstva by mal zabezpečiť miestnosť. Ostatné náklady hradia tak, ako doteraz,
členovia MO ANJ. Zástupcovia ZŠ Hôrky ponúkli moţnosť vystúpenia počas akcie
Shakespeare´s Day s tromi krátkymi ukáţkami v anglickom jazyku, ktoré by predviedli
ţiaci ich základnej školy. Nakoľko MO ANJ pre prvý stupeň uvaţuje v druhej polovici
školského roka zorganizovať pre ţiakov základných škôl na prvom stupni podujatie, kde
by sa jednotlivé školy prezentovali s krátkymi ukáţkami v anglickom jazyku, bude dané
vystúpenie pozvánkou a motiváciou pre učiteľov anglického jazyka pripraviť ţiakov na
dané podujatie. Ţiaci ZŠ Hôrky vystúpia na úvod, potom po súťaţi prvého stupňa
a nakoniec na záver, kedy budú jednotliví členovia MO ANJ rozhodovať o výsledkoch
súťaţe v recitovaní. Po dohodnutých bodoch organizácie sa členky MO ANJ pre prvý
a druhý stupeň rozdelili, aby pokračovali v zasadnutí samostatne.
3. „Angličtina v pesničkách“ – členovia MO ANJ pre druhý stupeň, ktorí sa nezúčastnili
podujatia v Bratislave, si mohli pozrieť krátke video z vystúpenia na danej akcii.
Skonštatovali, ţe akcia je veľmi pekná a bolo by určite prínosom zorganizovať ju aj
v Ţiline. Najvhodnejší termín je pre členky MO ANJ v októbri príp. v novembri nového
školského roka, nakoľko v druhom polroku je potrebné sa venovať obvodnému kolu
Olympiády v anglickom jazyku, následne na to školským kolám súťaţe Shakespeare´s
Day, ale aj obvodnému kolu danej súťaţe. Po daných súťaţiach sa členky budú venovať
príprave danej akcie, ale priebeţne ju zahrnú aj do diskusie na zasadnutiach.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční dňa 23. 2. 2012 /štvrtok/ o 13.45 hod na 2.
poschodí MÚ č.d. 218, odbor školstva.
Na najbližšom zasadnutí je potrebné prediskutovať súťaž „Shakespeare´s Day“ –
obvodné kolo /pozvánku, miestnosť, program akcie, porotu.../ a hodnotenie projektovej
práce na hodinách anglického jazyka na druhom stupni.
Mgr. Eva Kubová

