Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 13. október 2014
Prítomné členky:
Mgr. Andrea Kempová, ZŠ Limbová
Mgr. Lenka Čvapková, ZŠ Martinská
Mgr. Korina Bieliková, CZŠ R.Zaymusa
Mgr. Veronika Kúdelková, ZŠ Do Stošky
Mgr. Mgr. Eva Kubová, ZŠ s MŠ Školská 49
Mgr. Kvetoslava Balková, ZŠ Jarná
Mgr. Andrea Jendryščíková, ZŠ Karpatská
Program:
1. Úvod
2. Plán práce na školský rok 2014/2015
3. Vedomostná súťaž v ANJ
4. Zadelenie úloh do budúceho stretnutia
5. Záver
1. Úvod
Na začiatku pracovného stretnutia sa členky MO ANJ II. stretli s vedúcou OŠaM p. Mgr. N.
Zapletajovou a p. Mgr. D. Královou, ktorá má na starosti metodické oddelenia pr OŠaM
v Žiline. Členky diskutovali s p. Mgr. Zapletajovou o ohodnotení ich práce v MO ANJ II. P.
Mgr. Zapletajová navrhla, že navrhne riaditeľom daných škôl, aby za prácu v MO ANJ II
dostávali členky finančné ohodnotenie alebo v prípade nedostatku finančných prostriedkov
náhradné voľno.
2. Plán práce na školský rok 2014/2015
Je navrhnuté:
- súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare´s Day,
- vedomostná súťaž Einstein Teen,
- zistiť na ZŠ problematické miesta výučby ANJ na II. stupni ZŠ a na základe toho navrhnúť
možné riešenia.
3. Vedomostná súťaž v ANJ
V minulom školskom roku 2013/2014 Mgr. A. Kempová navrhla členkám, aby sa spravila
vedomostná súťaž v anglickom jazyku. Na poslednom pracovnom stretnutí si členky medzi
sebou rozdelili okruhy.
Na tomto pracovnom stretnutí sa prediskutovali okruhy do vedomostnej súťaže s tým, že sa aj
upravil počet otázok a navrhli sa podmienky súťaže. Táto vedomostná súťaž podporuje
metódu CLIL, ktorá vo vyučovaní cudzieho jazyka patrí medzi novšie a veľmi efektívne
formy vyučovania. Súťaž pozostáva z poznatkov biológie, geografie, dejepisu, matematiky,
prírodných vied, anglického jazyka a jeho reálií, svetovej literatúry, hudobnej výchovy
a výchovy umením, ktoré žiaci nadobúdajú vo výchovno-vzdelávacom procese na II. stupni
ZŠ.
Členky navrhli podmienky súťaže:
- 13 okruhov,
- 1 družstvo za školu,

- v 1 družstve – 3 žiaci z ročníkov 7 – 9,
- v 1 družstve – môže reprezentovať jeden ročník iba jeden žiak,
- výber otázok – elektronicky zabezpečené, vygenerované počítačom,
- 1 kolo – cca 10 až 12 otázok (pozn. to bude presne určené na ďalšom stretnutí).
Členky navrhli priebeh súťaže:
- miesto súťaže – ZŠ Limbová,
- diplomy, účastnícke diplomy a upomienkové darčeky pre každého účastníka,
- súťažiť budú proti sebe 2 družstvá vybrané náhodne, víťazné postupuje do užšieho kola,
takto sa bude pokračovať až do finálneho kola, kde sa určí konečné víťazné družstvo,
- odpovede – stlačením tzv. bzučiaka.
4. Zadelenie úloh do budúceho stretnutia
Úlohy súvisia s novou súťažou:
Mgr. Kempová
- zabezpečiť miesto súťaže,
- zozbierať súťažné otázky,
- zadať do počítačového programu znenia otázok,
- okruhy – prírodné vedy, anglický jazyk.
Mgr. Kubová
- oboznámiť členky s IT programom, ktorý sa bude používať na súťaž,
- zadať do počítačového programu znenia otázok,
- zabezpečiť IKT k vytvoreniu súťažných otázok na ďalšie pracovné stretnutie.
Mgr. Bieliková
- prezentačný plagát novej súťaže, ktorý sa bude posielať na každú ZŠ v meste Žilina,
- okruhy – literatúra, móda a mesto Žilina.
Mgr. Kúdelková
- zabezpečiť promo súťaže,
- zabezpečiť bzučiaky
- okruhy – dejepis, biológia.
Mgr. Andrea Jendryščíková
- okruhy – kultúra (výchova umením), Guess word.
Mgr. Lenka Čvapková
- okruhy – šport, geografia.
Mgr. Kvetoslava Balková
- napísať základné informácie o novej súťaži,
- okruhy – hudobná výchova, informatika.
5. Záver
Dohodnutý termín ďalšieho pracovného stretnutia je 24. november 2014, ktorý sa môže
zmeniť.
Mgr. Korina Bieliková a členky MO ANJ II. pri OŠaM v Žiline

