Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 23.2.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku – vyhodnotenie súťaže.
Obvodné kolo súťaže „Shakespeare´s Day“ – tvorba prihlášky na súťaž, pozvánky
Zabezpečenie súťaže „Shakespeare´s Day“ – sponzorstvo, vystúpenie
Rôzne.
1. Otvorenie. Eva Kubová privítala členov MO ANJ.
2. Eva Kubová ako predseda obvodného kola olympiády v anglickom jazyku
vyhodnotila výsledky obvodného kola súťaže. Problémom je to, že neexistujú
žiadne oficiálne a rovnaké testy pre školské kolá olympiády v anglickom jazyku,
ktoré by pomohli učiteľom zorientovať sa v úrovni CJ súťažiaceho. Členovia
MO AJ preto navrhujú, aby učitelia CJ využili testy z predchádzajúceho
obvodného kola olympiády v ANJ a poslali na súťaž iba toho, kto na základe
týchto testov dosiahne 60% úspešnosť. Problémom bol aj nedodržaný termín
podania prihlášok do obvodného kola olympiády v anglickom jazyku, ako aj
nedostatočná príprava žiakov na jednotlivé úlohy počas riešenia olympiády.
3. Členovia MO ANJ vypracovali prihlášku na súťaž „Shakespeare´s Day“, ktorá je
prílohou tejto zápisnice, ako aj pozvánku na súťaž, ktorá bude rozposlaná na
základné školy.
4. Zároveň predseda MO ANJ oznámila schválenie sponzorského daru
z vydavateľstva Oxford University Press v zastúpení pána Bočeka, ktorý ceny
zabezpečí. V rámci programu súťaže, v prestávkach medzi jednotlivými
kategóriami, sa predstavia žiaci so Základnej školy Hôrky s divadelným
vystúpením.
5. Rôzne. Členovia MO ANJ prerokovali zoznam možných členov poroty súťaže,
ktorým by mala prísť pozvánka a žiadosť o uvoľnenie z práce na deň 23.4.2012
/pondelok/
Členovia MO ANJ diskutovali aj o Otvorenej hodine ANJ pre druhý
stupeň, najmä z využitím IKT a interaktívnej tabule. Zhodli sa na tom, že by
bolo vhodné urobiť danú hodinu pre vyšší ročník /ôsmy alebo deviaty/, nakoľko
minulý rok bola Otvorená hodina pre piaty ročník. O možnostiach a príprave
hodiny budú diskutovať na najbližšom zasadnutí MO ANJ.

Členovia poroty:
Mgr. Katarína Kalmanová predseda MO ANJ pre prvý stupeň, Mgr. Daniela
Galovičová, Mgr. Zuzana Gavorová /ZŠ Nám. mladosti/, Mgr. Monika
Miková, Mgr. Korina Bieliková /CZŠ R. Zaymusa/, Mgr. Alena Blaščíková /ZŠ
Karpatská/, Mgr. Andrea Kempová /ZŠ Limbová/, Mgr. Dušana Hnathová /ZŠ
Martinská/, Mgr. Daniela Čabráková /ZŠ Jarná/, Mgr. Eva Kubová /ZŠ Školská
49/ predseda MO ANJ pre druhý stupeň a predseda súťaže.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční po súťaži „Shakespeare´s Day“ dňa 23. 4.. 2012
/pondelok/ o 14. 00 hod. na 2. poschodí MÚ č.d. 218, odbor školstva.

Na najbližšom zasadnutí je potrebné prediskutovať a zhodnotiť celkový priebeh súťaže
„Shakespeare´s Day,“ako aj možnosť zorganizovať Otvorenú hodinu ANJ pre druhý
stupeň.
Mgr. Eva Kubová

