Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 20. januára 2015
Prítomné členky:
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. Vedomostná súťaž v ANJ – EINSTEIN TEEN
3. Záver
1. Úvod
Predsedníčkou MO ANJ sa stala Mgr. Eva Kubová, po schválení všetkých členiek MO ANJ.
Nová predsedníčka privítala všetky členky MO ANJ na zasadnutí.
2. Vedomostná súťaž v ANJ - EINSTEIN TEEN
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 výchovnovzdelávacom 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, vygenerovaný test na základe prideleného čísla
- Prvé kolo: 12 otázok z rôznych oblastí. Musí ho absolvovať každé prihlásené družstvo. Na
otázky budú odpovedať jednotliví členovia družstva nahlas, pričom komisia si zapíše počet
získaných bodov, vyhodnotí po každom teste dané družstvo a zapíše počet získaných bodov
do tabuľky. Za každú správnu odpoveď sa určuje jeden bod, za každú nesprávnu odpoveď sa
jeden bod odpočíta.
- Druhé kolo: bude určené podľa počtu bodov získanom v prvom kole. Postúpi počet
družstiev podľa percentuálnej úspešnosti, na ktorej sa dohodnú členovia. Bude to 60%
úspešnosť/percentuálna úspešnosť sa môže meniť podľa úspešnosti družstiev v testoch, určí ju
porota/. V prípade rovnakého počtu bodov bude pripravený roztrel na určenie konečného
poradia družstva. Budú súťažiť dve družstvá podľa poradia z prvého kola a dopĺňať otázky
budú písomne. Otázky budú limitované podľa časového limitu. Čísla testov budú losovať pre
súťažiace družstvá súťažiaci, ktorí vypadli v predchádzajúcom kole.
- Tretie kolo, postúpia prvé štyri družstvá a bude sa rozhodovať o konečnom poradí
a umiestnení sa na prvých troch víťazných miestach. Každé družstvo odpovedá na otázky
podľa opäť vylosovaného čísla testu a môže využiť tzv. žolíka /jedného žiaka z obecenstva,
ktoré pozostáva zo súťažiaceho z inej školy, ktorá vypadla v predchádzajúcich kolách/. Tento
žolík im môže poradiť pri odpovediach vo finále. Odpovedajú opäť nahlas, počet bodov
zapisuje a kontroluje porota, ktorá aj určí konečné poradie družstiev.

Miesto: ZŠ s MŠ Školská 49, 010 04 Žilina
Porota: členky MO ANJ pre druhý stupeň
Čestní hostia: Mgr. Andrea Kempová – bývalá členka MO ANJ, Mgr. Václav Boček –
Oxford University Press, sponzor súťaže a pracovníčky MÚ v Žiline
E. Kubová navrhne prihlášku a pozvánku na súťaž a pošle členkám na skontrolovanie
a schválenie v priebehu mesiaca február 2015.
3. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť na stretnutí. Nakoľko o vzájomné stretnutie
požiadali aj členky MO ANJ pre prvý stupeň, najbližší termín stretnutia bude podľa MO ANJ
prvý stupeň. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného stretnutia je teda 26.2.2015
/mimoriadne vo štvrtok/. Termín sa môže v prípade potreby zmeniť.
Mgr. Eva Kubová, MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

