Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 27. apríla 2015
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie mestského kola súťaží Einstein teen a Shakespeare´s Day
3. Záver
1. Úvod
Predsedníčka MO ANJ Mgr. Eva Kubová privítala všetky členky MO ANJ na zasadnutí.
2. Vyhodnotenie mestského kola súťaží Einstein teen a Shakespeare´s Day
Členky zhodnotili a vyhodnotili obidve mestské súťaže – Einstein teen prvý ročník
a Shakespeare´s Day šiesty ročník.
Einstein teen
Dňa 30.3.2015 sa na ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila súťaž EINSTEIN TEEN, ktorú
zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci
s Odborom školstva a mládeže MÚ. Mesto Žilina venovalo všetkým súťažiacim perá
a poznámkové bloky s logom mesta Žilina a účastnícke listy. Hlavným sponzorom súťaže
bolo vydavateľstvo Oxford Universtiy Press, ktoré venovalo výhercom do súťaže pekné ceny
v podobe knižných publikácií. Na súťaži zápolilo dvanásť družstiev zo škôl nášho mesta.
Využívala sa metóda CLIL, v ktorej sa používa cudzí jazyk na učenie sa vedomostného
predmetu a učenie sa vedomostného predmetu poskytuje príležitosť na používanie cudzieho
jazyka. Súťažiaci museli v anglickom jazyku preukázať vedomosti v 13 oblastiach – napr. v
hudbe, matematike, vede, jazyku, športe, histórii, Žiline, geografii, informatike, umení
a kultúre, móde... Organizačne zvládli členky MO ANJ súťaž veľmi dobre a už teraz sa tešíme
na ďalší ročník. Veď stať sa mladým Einsteinom chce každý mladý človek. No nie?
Umiestnenie v prvom ročníku EINSTEIN TEEN 2015:
1. miesto: ZŠ Limbová (Adam Raška, Martina Sartorisová a Karolína
Pradeniaková)
2. miesto: ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda (Michael Jančík, Róbert Bukovinský a Adrián
Marušák)
3. miesto: Spojená škola Kráľovnej pokoja (Matúš Dikoš, Jakub Baumgartner
a Mikuláša Belinský)
Všetky členky MO ANJ II sa zhodli, že by bola veľká škoda nepokračovať v súťaži aj na
budúci rok. Chcú sa spojiť s MO ANJ I a zorganizovať túto istú súťaž aj pre prvý stupeň.
Shakespeare´s Day
Pri príležitosti narodenia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama Shakespeara sa
dňa 27. apríla 2015 konala mestská súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku
„Shakespeare´s Day“. 6. ročník súťaže zorganizovalo opäť Metodické oddelenie anglického
jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s MÚ v Žiline, odborom školstva a mládeže. Súťaž sa
uskutočnila v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline. Okrem súťažiacich, učiteľov
a členov poroty sa tejto súťaže zúčastnili pozvaní hostia, medzi ktorými boli vedúca odboru
školstva Nora Zapletajová a pracovníčky odboru školstva Viera Benková a Dana Králová,
ktoré majú na starosti aj činnosť metodických orgánov. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich.
Súťaž bola postupová, kde do mestského kola postúpili víťazi školských kôl z každej
kategórie. Na úvod sa predstavili žiačky ZŠ s MŠ Školská 49 pod vedením Kataríny Janíkovej

s choreografiou tanca na anglickú pieseň Flying to Space. Potom sa už súťažilo v troch
kategóriách. Hodnotné ceny do súťaže venovalo už po šiesty krát vydavateľstvo Oxford
University Press. Porota hodnotila výber a zvládnutie textu, jeho primeranú náročnosť,
výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení dospela k týmto
výsledkom:
1. kategória: žiaci 2., 3., 4. ročníka:
1. miesto: Sebastián Procházka, ZŠ s MŠ Školská 49
2. miesto: Rebeka Račková, CZŠ R. Zaymusa
3. miesto: Alexandra Masná, ZŠ s MŠ Gaštanova
2. kategória: žiaci 5., 6., 7. ročníka:
1. miesto: Matúš Laluha, ZŠ Martinská
2. miesto: Natália Kordovaníková, ZŠ Limbová
3. miesto: Lucia Kemková, ZŠ Karpatská
3. kategória: žiaci 8., 9. ročníka:
1. miesto: Kristína Labudová, ZŠ s MŠ Školská 49
2. miesto: Michaela Ďurčanská, ZŠ Lichardova
3. miesto: Veronika Miková, CZŠ R. Zaymusa
Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým za účasť na súťaži, vyučujúcim za
trpezlivosť a čas, ktorú venovali žiakom pri príprave, Krajskej knižnici za poskytnutie
priestorov a ochotu spolupracovať, vydavateľstvu Oxford University Press za krásne
a hodnotné ceny, mestu Žilina za účastnícke listy a darčeky pre súťažiacich a ZŠ s MŠ
Školská 49 za spestrenie programu.
Tešíme sa na 7. ročník mestského kola súťaže „Shakespeare´s Day“, ktorý sa uskutoční
budúci rok.
Členky MO ANJ II sa dohodli na doplnení kritérií k súťaži:
- pri výbere ukážky bude uprednostnený anglický či americký autor /autor môže byť aj
iného pôvodu, ale pri rozhodovaní o konečnom poradí súťažiaceho to môže zavážiť/,
tak isto aj pri neznámom autorovi
- pri konečnom hodnotení sa berie do úvahy celkový prednes, treba si dať pozor na
gestá či spievanie textu
- pri konečnom hodnotení sa berie do úvahy aj dodržanie minutáže /ukážka nesmie byť
dlhšia ako stanovený rozsah/
- pri hodnotení sa berie do úvahy aj postoj a kontakt s publikom
- dôležitý je prednes nie dramatizácia textu
Členky MO ANJ II by chceli v budúcnosti posunúť obidve súťaže na krajskú a následne na
celoslovenskú úroveň.
3. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť na stretnutí. Dohodnutý termín posledného
pracovného stretnutia v školskom roku 2014/2015 pre MO ANJ druhý stupeň je dňa 12. 5.
2015 / utorok/ o 14.00 hod. Členky MO ANJ sa budú zaoberať zhodnotením celej činnosti
MO ANJ II pre školský rok 2014/2015. Termín sa môže v prípade potreby zmeniť.
Mgr. Eva Kubová, MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

