Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 27. 10. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. „Angličtina v pesničkách“ – Bratislava /10.11.2011/
3. Rôzne – finančné zabezpečenie súťaţe „Shakespeare´s Day“
1. Dňa 27. 10. 2011 sa jednotliví členovia MO opäť stretli, aby pokračovali v ďalšej
činnosti MO ANJ. Stretnutie otvorila Mgr. Eva Kubová, predsedníčka MO ANJ.
2. Členovia MO ANJ uţ druhý rok diskutujú o príprave novej súťaţe „Angličtina
v pesničkách“. Nakoľko podobný koncert prebieha v Bratislave a Eva Kubová sa
pravidelne uţ jedenásť rokov zúčastňuje danej akcie, členovia MO ANJ sa dohodli, ţe
tento rok v novembri sa spoločne v rámci MO zúčastnia na danej akcii spolu so ZŠ s MŠ
Školská 49 a pozrú si priebeh súťaţe. Na zasadnutí MO ANJ jednotliví členovia
prediskutovali priebeh akcie „Angličtina v pesničkách“. Eva Kubová priblíţila pieseň
„THE CONCERT“, s ktorou sa ZŠ s MŠ Školská 49 predstaví na danej akcii, a bude tak
reprezentovať mesto Ţilina ako jediná škola v zastúpení na danom koncerte. Nakoľko sa
jednotliví členovia zúčastnia danej akcie, budú sa môcť po akcii rozhodnúť, či by
zorganizovali podobnú akciu aj v Ţiline. Okrem vôle zorganizovať danú súťaţ budú určite
chýbať materiálne prostriedky na zabezpečenie danej akcie a to budú musieť členky MO
ANJ v spolupráci s odborom školstva v budúcnosti riešiť. Akcia sa uskutoční dňa
10.11.2011 /štvrtok/ v Dome Kultúry Ruţinov v Bratislave a oficiálnu pozvánku na akciu
členkám MO ANJ poslali hudobný skladateľ Ali Brezovský a riaditeľ akcie pán Vojtech
Kresťanko. Projekt získal od európskej komisie a MŠ SR ocenenie Európska značka.
3.Rôzne – Predsedníčka Eva Kubová predstavila „otvorený list vydavateľstvu Oxford“ţiadosť o zabezpečenie sponzorského príspevku vo forme kníh. Členovia na záver
prediskutovali oficiálnu ţiadosť vydavateľstvu Oxford o sponzorský príspevok na súťaţ
„Shakespeare´s Day“, ktorú plánujú zorganizovať v apríli 2012.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční dňa 10. 11. 2011 /štvrtok/ o 10. 00 hod
v Bratislave na „Angličitne v pesničkách“.
Mgr. Eva Kubová

