Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 23. 4. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Mestské kolo súťaţe „Shakespeare´s Day“ – vyhodnotenie
Otvorená hodina z anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy
Rôzne.
1. Otvorenie. Korina Bieliková /zastupovala Evu Kubovú/ privítala členov MO
ANJ.
2. Členovia MO ANJ diskutovali o zabezpečení súťaţe a priebehu súťaţe
„Shakespeare´s Day“.

Hodnotiaca správa: Metodické oddelenie anglického jazyka v spolupráci s MÚ v Ţiline,
odbor školstva, dňa 23. 4. 2012 organizovalo 3. ročník mestského kola súťaţe „Shakespeare´s
Day“ – recitovanie anglickej poézie a prózy. Súťaţ sa uskutočnila v budove CVČ Spektrum
na Kuzmányho ulici.
Okrem súťaţiacich, učiteľov a členov poroty sa tejto súťaţe zúčastnili pozvaní hostia,
medzi ktorými boli Mgr. Eva Smolková, pracovníčka odboru školstva, ktorá má na starosti aj
činnosť metodických orgánov, Václav Boček, zástupca vydavateľstva Oxford University
Press, pracovníčky Britského centra British Council Krajskej kniţnice Ţilina, fotografi z MÚ
Ţilina a ţiaci ZŠ s MŠ Hôrky so svojimi vyučujúcimi, ktoré si pripravili štyri ukáţky
divadelných predstavení v anglickom jazyku. Medzi pozvanými bola vedúca odboru školstva
Mgr. Adriána Jurišová.
Hodnotné ceny do súťaţe venovalo uţ po tretí krát vydavateľstvo Oxford University
Press.
Program súťaže:
8.00 hod - príprava členov poroty na súťaţ
8.30 – 9.00 hod - registrácia súťaţiacich
9.00 hod otvorenie súťaže
9.15 – 12.30 hod - súťaţ „Shakespeare´s Day – recitovanie anglickej poézie a prózy
12.30 – 13.00 hod - vyhlásenie výsledkov súťaţe a odovzdávanie cien
Súťaţe sa zúčastnilo 26 súťaţiacich z jedenástich základných škôl mesta Ţilina. Súťaţ
bola postupová, kde do mestského kola postúpili víťazi školských kôl z kaţdej kategórie.
Súťaţilo sa v troch kategóriách:
1. kategória: ţiaci 2., 3., 4. ročníka základnej školy – poézia a próza
2. kategória: ţiaci 5., 6., 7. ročníka základnej školy – poézia a próza
3. kategória: ţiaci 8., 9. ročníka základnej školy – poézia a próza

Zloženie poroty:
Mgr. Eva Kubová, predseda súťaţe a predseda MO ANJ pre druhý stupeň,
zastúpená Mgr. Vierkou Bučkovou /ZŠ s MŠ Školská 49/
Mgr. Katarína Kalmanová predseda MO ANJ pre prvý stupeň
Mgr. Daniela Galovičová, /ZŠ Nám. mladosti/
Mgr. Daniela Čabráková /ZŠ Lichardova/
Mgr. Monika Miková, /CZŠ R. Zaymusa/
Mgr. Korina Bieliková /CZŠ R. Zaymusa/
Mgr. Alena Blaščíková /ZŠ Karpatská/
Mgr. Andrea Kempová /ZŠ Limbová/
Mgr. Dušana Hnathová /ZŠ Martinská/

Porota hodnotila výber a zvládnutie textu, jeho primeranú náročnosť, výslovnosť,
prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zváţení dospela k týmto výsledkom:
1. kategória: žiaci 2., 3., 4. ročníka:
1. miesto: Lara Labaničová, ZŠ Lichardová
2. miesto: Matej Mitura, ZŠ Gaštanová
3. miesto: Lucia Kemková, ZŠ Námestie mladosti, Hájik
2. kategória: žiaci 5., 6., 7. ročníka:
1. miesto: Ema Dupkalová, ZŠ Lichardová
2. miesto: Adriana Moravčíková, ZŠ Jarná
3. miesto: Tatiana Baláţiková, ZŠ Martinská
3. kategória: žiaci 8., 9. ročníka:
1. miesto: Petra Poláková, ZŠ Jarná
2. miesto: Lenka Kordovaníková, ZŠ Limbová
3. miesto: Miroslava Gáborová, ZŠ Martinská
Súťaţ splnila hlavný cieľ, ktorého bolo rozvíjať záujem ţiakov o literatúru
v anglickom jazyku. Súťaţiaci preukázali svoje schopnosti vyuţívať anglický jazyk a rozvíjať
nadobudnuté poznatky v rečovom prejave.

3. Členovia MO ANJ prediskutovali prípravu na „Otvorenú hodinu anglického
jazyka pre druhý stupeň“, ktorá sa bude konať dňa 22. 5. /utorok/ 2012 o 9.00
hod na ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 Ţilina. Pripravili pozvánku na „ Otvorenú
hodinu“ pre učiteľov druhého stupňa. Otvorená hodina bude z učebnice Project
tretia edícia a bude odučená v ôsmom ročníku základnej školy s vyuţitím
interaktívnej tabule a podporných programov k interaktívnej tabuli.
4. Rôzne – členovia MO ANJ skonštatovali, ţe by zástupcovia mesta Ţilina mali viac
finančne podporovať akcie organizované pre ţiakov základnej školy.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční dňa 22. 5. 2012 /utorok/ po skončení „otvorenej
hodiny z anglického jazyka pre druhý stupeň na ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 Ţilina.
Na najbližšom zasadnutí je potrebné prediskutovať prípravu reformného deviateho
ročníka základnej školy.
Mgr. Eva Kubová
predseda MO ANJ

