Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 22. 9. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Školské vzdelávacie programy v predmete Anglický jazyk pre 4. a 8. ročník
Vybavenosť základných škôl knihami
Shakespeare´s Day – súťaž 3. kolo
„Angličtina v pesničkách“ – Bratislava /10.11.2011/
Európsky deň jazykov 26.9. 2011 – diskusia
Rôzne.

Dňa 22. 9. 2011 sa jednotliví členovia MO opäť stretli, aby pokračovali v ďalšej činnosti
MO ANJ. Stretnutie otvorila Mgr. Eva Kubová. Členovia MO ANJ prediskutovali
pripravenosť jednotlivých škôl v reformných ročníkoch. Vo štvrtom ročníku je odporúčaná
kniha Family and friends 1 prípadne Family and friends 2 a v ôsmom ročníku kniha Project 4
tretia edícia. Členovia skonštatovali, že najväčším problémom je nedostatok učebníc.
Nakoľko knihy objednávané z MŠ cez Edičný portál neboli doručené na školy, bolo
problematické v septembri začať výuku anglického jazyka. Chýbajú učebnice Project tretia
edícia a taktiež aj nové učebnice Family and friends 1 a 2.
Členovia prediskutovali Tematické výchovno-vzdelávacie plány /TVVP/ pre všetky ročníky
základných škôl a dotácie hodín cudzích jazykov na školách.
MO ANJ pre druhý stupeň v spolupráci s MO ANJ pre prvý stupeň opäť pripraví súťaž
Shakespeare´s Day v apríli 2012 nakoľko boli veľmi priaznivé ohlasy zo strany učiteľov
a detí na súťaž, čo nás veľmi teší a povzbudzuje. Na najbližšom zasadnutí sa členovia MO
ANJ dohodnú na príprave školských kôl a obvodného kola súťaže.
Členovia MO ANJ už druhý rok diskutujú o príprave novej súťaže „Angličtina v pesničkách“.
Nakoľko podobný koncert prebieha v Bratislave a Eva Kubová sa pravidelne už jedenásť
rokov zúčastňuje danej akcie, členovia MO ANJ sa dohodli, že tento rok v novembri sa
spoločne v rámci MO zúčastnia na danej akcii spolu so ZŠ s MŠ Školská 49 a pozrú si
priebeh súťaže. Po danej akcii sa jednotliví členovia rozhodnú, či MO ANJ bude v budúcnosti
organizovať danú akciu alebo nie.
V ďalšom bode programu sa členovia MO vyjadrili k pripravovaným akciám na školách
v rámci Európskeho dňa jazykov počas celého školského roka. Ako príklad na jednotlivé
akcie na školách uviedli: prípravy a účasť na školské a obvodné kolá olympiády v ANJ, druhé
kolo súťaže Shakespeare´s Day, ktorú bude opäť organizovať MO pri OŠaM Anglický jazyk
pod vedením p. Smolkovej., jazykové pobyty detí v zahraničí, projektovú prácu na hodinách
cudzích jazykov, účasť na akcii „Angličtina v pesničkách“ v Bratislave..... . O daných
aktivitách sa členovia budú priebežne informovať na zasadnutiach MO ANJ.
V bode rôzne sa venovali žiakom s individuálnymi vzdelávacími potrebami a žiakom so
špecifickými poruchami učenia na školách.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční dňa 27. 10. 2011 /štvrtok/ o 13.45 hod. na 2.
poschodí MÚ č.d. 218, odbor školstva.
Na najbližšom zasadnutí je potrebné prediskutovať prípravu súťaže „Shakespeare´s
Day“- finančné zabezpečenie a účasť členov MO ANJ na koncerte „Angličtina
v pesničkách“ v Bratislave.
Mgr. Eva Kubová

