Zápisnica MO pri OŠaM Anglický jazyk zo dňa 14. 6. 2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ
2. Záver
1. Členovia MO ANJ sa stretli, aby zhodnotili doterajšiu činnosť MO ANJ v školskom
roku 2011/2012. Členovia zasadali osem krát v danom školskom roku.
Zverejnili Obsahový a výkonový štandard pre učebnicu Project, ktorý bude potrebné
prispôsobiť vzhľadom na Štátny vzdelávací program. ŠVP je definovaný cez SERR
a prezentovaný cez Spôsobilosti a Témy. Ţiaka učíme byť spôsobilý v komunikácii (tu
sú zahrnuté všetky zručnosti – počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie) pričom sa na
hodinách CJ snaţíme, aby si ţiaci osvojili jazykové prostriedky (slovnú zásobu,
gramatiku..). Je potrebné pri učení anglického jazyka vţdy definovať, ktorú
spôsobilosť rozvíjame a cez aké témy to riešime. Členovia MO ANJ odporúčajú /na
základe školenia s pani Marčekovou – Oxford University Press) zapisovať do
triednych kníh skratky S Spôsobilosť a T Téma a zároveň uvádzať čísla spôsobilostí
a tém, ktoré sa riešia počas vyučovacej hodiny a sú dané v Pedagogickej dokumentácii
pre jednotlivé úrovne anglického jazyka. Príklad zápisu do triednej knihy: S1/T1
(spôsobilosť Nadviazať kontakt a téma Rodina a spoločnosť).
Vzhľadom na zmenu skratky počas roka /K Kompetencie sa menia na S Spôsobilosti/
- členovia MO ANJ pripravia daný metodický materiál do septembra 2012.
Zároveň prediskutovali aj učebnicu Family and Friends, ktorá sa začala pouţívať
v treťom ročníku len nedávno a medzi učiteľmi má pozitívny ohlas. Členovia MO ANJ
sa snaţili o zjednotenie pouţívaných učebníc na prvom a druhom stupni základných
škôl, čo by viedlo k moţnému porovnaniu úrovne na základných školách. Z časti sa to
metodickému orgánu podarilo, ale z časti nie. Je to spôsobené najmä finančnou situáciu
škôl resp. nedostatkom finančných prostriedkov na nákup nových učebníc
a pracovných listov, ako aj metodík a CD nosičov k daným učebniciam. Odporúčame
pouţívať na prvom stupni First Friends 1,2 v prvom a druhom ročníku, v 3. a 4.
ročníku Family and Friends 1 a na druhom stupni Project English tretia edícia 1. - 5.
Dané tituly sú veľmi dobre vybavené podpornými i-tools programami pri práci
s interaktívnou tabuľou. Na základe odporúčaných kníh aj zorganizovali Otvorenú
hodinu z anglického jazyka pre druhý stupeň /8. ročník/. Na hodine predseda MO ANJ
ukázala praktické ukáţky vyučovacej hodiny, ale aj prácu s interaktívnou tabuľou.
Členovia MO ANJ zorganizovali súťaţ pre deti 3. – 9. ročníka Shakespeare´s Day,
recitovanie anglickej poézie a prózy, ktorej predchádzali školské kolá. Súťaţ bola
zorganizovaná veľmi dobre /bol to uţ tretí ročník/ a na základe mnoţstva pozitívnych
ohlasov zo strany učiteľov sa členovia MO rozhodli v súťaţi pokračovať aj
v nasledujúcom školskom roku. Na všetkých zasadnutiach MO ANJ si členky vymenili

skúsenosti z vyučovania cudzích jazykov a úzko spolupracovali s MO ANJ pre prvý
stupeň, čo hodnotia všetci členovia veľmi pozitívne. Je totiţ veľmi dôleţitá spolupráca
medzi jednotlivými stupňami základnej školy.
Členovia MO ANJ sa ešte pred zasadnutím dozvedeli, ţe ich činnosť počas roka nebola
finančne vôbec zohľadnená. Rozhodli sa preto napísať otvorený list pani vedúcej
odboru školstva /je súčasťou tejto zápisnice ako príloha/, kde uvádzajú svoje
stanovisko a ţiadajú odbor školstva o vysvetlenie a riešenie danej situácie.
2. Na záver predseda MO ANJ Eva Kubová poďakovala všetkým členom MO ANJ za
aktívnu prácu v metodickom oddelení počas školského roka a vyjadrila presvedčenie, ţe
odbor školstva prehodnotí svoje stanovisko neprideliť ţiadne finančné prostriedky /aj keď
symbolické/ pre členov MO v budúcom školskom roku a ohodnotí prácu členov MO za
predchádzajúce obdobie.
Ďalšie zasadnutie MO ANJ sa uskutoční dňa 20.9.2012 /štvrtok/ o 14.00 hod na MÚ
v Ţiline. Na najbliţšom zasadnutí MO ANJ je potrebné prerokovať Školský
vzdelávací program v predmete Anglický jazyk pre 9. ročník. Skompletizovať
Obsahový a výkonový štandard pre učebnicu Project English, tretia edícia a vyjadriť
sa k ďalšiemu smerovaniu činnosti MO ANJ v budúcom školskom roku.

Mgr. Eva Kubová
predsedníčka MO ANJ

