Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 26. februára 2015
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Prepojenie činnosti MO ANJ II a MO ANJ I
3. Rôzne
4. Záver
1. Úvod
Predsedníčka MO ANJ Mgr. Eva Kubová viedla zasadnutie obidvoch metodických oddelení.
Predsedníčka privítala všetky členky MO ANJ na zasadnutí.
2. Prepojenie činnosti MO ANJ II a MO ANJ I
E. Kubová informovala o činnosti MO ANJ II a hlavných aktivitách počas roka.
September = úvodné zasadnutie MO ANJ
Október – December = príprava úloh pre školské kolá Olympiád v anglickom jazyku pre 1. –
9. ročník ZŠ – predsedníčka navrhla členkám MO ANJ I, aby sa podieľali pri tvorbe úloh pre
žiakov prvého stupňa.
Január– Február = príprava súťaže Einstein teen mestské kolo – navrhla členkám MO ANJ I,
aby uvažovali o vytvorení podobnej súťaže pre prvý stupeň – jedná sa o využitie metódy
CLIL a prepojenie vedomostí z rôznych predmetov v anglickom jazyku.
Marec = realizácia súťaže Einstein teen a príprava súťaže Shakespeare´s Day.
Apríl = realizácia súťaže Shakespeare´s Day mestské kolo.
Máj = záverečné zasadnutie, vyhodnotenie činnosti MO ANJ II.
Priebežne riešiť problémy a usmernenie podľa potreby.
Zároveň podrobne informovala o súťažiach Shakespeare´s Day a Einstein teen aj o termínoch.
Einstein teen bude 30.3.2015 /pondelok/ a Shakespeare´s Day bude 27.4.2015 /pondelok/.
Členky MO ANJ sa dohodli, že prehliadku pod názvom Veselá angličtina zorganizujú
v mesiaci november 2015. Zároveň na najbližšom zasadnutí navrhnú svoj plán činnosti MO
ANJ I pre školský rok 2015/2016.
E. Kubová vyjadrila presvedčenie, že ich činnosť v nasledujúcom období bude aktívna.
Všetky členky MO ANJ II prisľúbili akúkoľvek pomoc v rámci činnosti MO ANJ I.
Diskusia sa viedla v priateľskej atmosfére.
3. Rôzne
Členky prediskutovali aj možnosti ohodnotenia ich práce v rámci činnosti MO ANJ. Nakoľko
do dnešnej doby sa niektoré z nich nedozvedeli od riaditeľov škôl, či boli v rámci odmien
ohodnotené mestom za svoju činnosť, navrhli prediskutovať s vedúcou odboru školstva
spôsob ohodnotenia prípadne informovanosti riaditeľov škôl o pridelenej odmene za činnosť
v MO.
Členky prediskutovali aj členstvo v MO ANJ pre prvý stupeň. Nakoľko sa dve členky zo ZŠ
Gorazda už dlhšie /od septembra 2015/ nezúčastňujú zasadnutí, navrhli ich vylúčiť. E.
Kubová skonštatovala, že nesúhlasí, aby boli niektorí členovia uvedení len na papieri
v prezenčnej listine, ale musia vykazovať nejakú činnosť v rámci MO ANJ, inak ich členstvo
nemá význam. Členky svoju účasť na zasadnutí ani neospravedlnili.
Zároveň sa diskutovalo o predsedníčke MO ANJ pre prvý stupeň, nakoľko bývalá
predsedníčka sa vzdala svojej funkcie aj členstva v MO ANJ E. Kubová navrhla Dagmar
Surňákovú, zo ZŠ Martinská, ktorá kvôli PN-ke nebola prítomná na zasadnutí. E. Kubová ju
má telefonicky kontaktovať a navrhnúť jej predsedníctvo. V prípade, jej súhlasu sa na

najbližšom zasadnutí členky MO ANJ pre prvý stupeň dohodnú a budú hlasovať o návrhu E.
Kubovej, aby sa predsedníčkou MO ANJ pre prvý stupeň stala Dagmar Surňáková.
Zároveň sa členky pre prvý stupeň dohodnú či budú dopĺňať MO ANJ pre prvý stupeň
o nejaké členky. MO ANJ II bude ďalej pokračovať vo svojej činnosti.
4. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť na stretnutí. Najbližší termín stretnutia bude pre MO
ANJ prvý stupeň dňa 16.4.2015 /štvrtok/. Dohodnutý termín pracovného stretnutia MO
ANJ druhý stupeň je vzhľadom na prípravu súťaže Einstein teen dňa 10. 3. 2015 / utorok/.
Termín sa môže v prípade potreby zmeniť.
Mgr. Eva Kubová, MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

