Zápisnica z MO ANJ I. a II.
Dátum stretnutia: 14. apríla 2016
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie nesúťažnej prehliadky Veselá angličtina a súťaže EINSTEIN TEEN.
3. Príprava na súťaž Shakespeare´s Day
4. Záver
1. Úvod
Na začiatku pracovného stretnutia E. Kubová privítala členky MO ANJ I. a II.
Informovala o seminári pre učiteľov anglického jazyka Jolly Phonics, ktorá sa
uskutočnila v priestoroch MÚ v Žiline 13.4.2016. Členky sa dohodli, že si budú
postupne odovzdávať skúsenosti, ktoré nadobudnú pri prípadnom vzdelávaní.
Členky, ktoré absolvovali daný seminár majú o vzdelávanie záujem. Je len na
riaditeľov škôl, či zabezpečia financie pre prípadné vzdelávanie učiteľov na škole. Ide
o metódu naučenia sa plynulého čítania v anglickom jazyku, ktorá je známa v iných
krajinách už viac ako 15 rokov.
2. Vyhodnotenie nesúťažnej prehliadky Veselá angličtina
Termíny akcie: 16.3.2016 /streda/ o 9.00 hod ZŠ Lichardova – VESELÁ
ANGLIČTINA /nesúťažná prehliadka v anglickom jazyku pre 1.- 4. ročník/
Akcia bola veľmi úspešná. Zúčastnilo sa jej 7 škôl /ZŠ s MŠ Gaštanová, ZŠ
Lichardova, ZŠ Martinská, ZŠ Námestie Mladosti, ZŠ s MŠ Školská a CZŠ R.
Zaymusa/, spolu 120 detí. Mesto Žilina venovala spomienkové predmety v počte cca
30 kusov, a tak bolo náročné odmeniť každého účinkujúceho. E. Kubová oslovila
hlavného sponzora súťaže vydavateľstvo Oxford University Press, ktoré venovalo pre
účinkujúcich perá /65 kusov/ a záložky /65 kusov/. Členky MO ANJ I pripravili balíčky
pre jednotlivé školy s danými predmetmi. Eva Kubová venovala každému
účinkujúcemu sladkú odmenu vo forme lízanky. Členky MO ANJ I pripravili pre každú
školu diplom. Vystúpenia boli veľmi pestré. Striedali sa pesničky s tanečnými
vystúpeniami či divadelné vystúpenia. Členky MO ANJ I skonštatovali, že je obrovská
škoda, že si to nemohli pozrieť aj ostatné vyučujúce ANJ na prvom stupni, nakoľko
v danom čase prebieha vyučovanie, aby získali motiváciu a nápady pre svoju ďalšiu
prácu. Odmenou pre učiteľov bola radosť z vystúpenia a zároveň aj tréma detí, ktorá
ukázala, že to deti neberú na ľahkú váhu a chcú svoju školu dobre reprezentovať. Je
veľká škoda, že pracovné povinnosti neumožnili zúčastniť sa danej akcie pozvaným
pracovníkom MÚ, odbor školstva a taktiež ani Mgr. Petrovi Hučekovi, zástupca
Oxford University Press, ktorý bol služobne na pracovnej ceste.
23.3.2016 /streda/ o 9.00 hod v Krajskej knižnici v Žiline, Britské
centrum – EINSTEIN TEEN /súťaž pre 7.,8.,9. ročník v anglickom jazyku metódou
CLIL/
Súťaže sa zúčastnilo 10 škôl a teda 33 detí. Z každej školy súťažil jeden tím zložený
zo žiakov siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Testy boli zhotovené v programe
ALF a využívali metódu CLIL. Kvízové otázky boli zamerané na problematiku
z vedných odborov napr. z biológie, geografie, histórie, matematiky, literatúry, IKT
a tiež zaujímavosti z kultúry, módy, športu, hudby a informácií o Žiline a to všetko
v anglickom jazyku. Víťazmi v druhom ročníku sa stali: 1. miesto ZŠ s MŠ Školská
49, 2. miesto ZŠ Bánová a 3. miesto ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

Členky MO ANJ pri hodnotení akcie skonštatovali, že do budúcnosti je potrebné
prediskutovať prehľadnejší systém bodovania jednotlivých kôl, vopred určené
pravidlá alebo spoločne diskutovať o tom, či sa pripraví zoznam odporúčanej
literatúry alebo nie, nakoľko sa súťaž berie ako preverenie si všeobecného rozhľadu
žiakov jednotlivých škôl. O daných bodoch budú členky diskutovať v novom školskom
roku pri príprave nového ročníka EINSTEIN TEEN. Súťaž bola veľmi podnetná
a zaujímavá. Mrzí nás, že sa danej súťaže pre pracovné povinnosti nezúčastnili
pozvaní hostia. Môžeme skonštatovať, že keby sme nemali hlavného sponzora
vydavateľstvo Oxford University Press, ktoré venovalo nádherné knižné tituly
zamerané na CLIL spolu s CD pre každého víťaza, tak by sme nemohli zorganizovať
danú súťaž. Členky MO ANJ II pripravili pre súťažiacich účastnícke listy, pre
umiestnených diplomy a Eva Kubová venovala každého súťažiacemu sladkú
odmenu.
27.4.2016 /streda/ o 9.00 hod v Krajskej knižnici v Žiline, Britské
centrum – SHAKESPEARE´S DAY /súťaž pre 2.-9. ročník – recitovanie anglickej
poézie a prózy/. Členky MO ANJ I a II zostavili porotu pre danú súťaž. Bude
pozostávať z členov MO ANJ I a z členov MO ANJ II. Predsedom súťaže bude E.
Kubová, ktorá zabezpečí aj zaslanie pozvánky na danú súťaž pani Královej z MÚ
v Žiline, ktorá to rozpošle na školy. Hlavným sponzorom súťaže bude opäť Oxford
University Press, ktoré venovalo nádherné knižné aj elektronické knihy z anglickej
literatúry. Členky pripravia diplomy pre víťazov a E. Kubová zabezpečí malú sladkú
odmenu pre všetkých súťažiacich. Vyhodnotenie súťaže bude na najbližšom
zasadnutí.
3. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín posledného
pracovného stretnutia v školskom roku 2015/2016 je 27. mája 2016 o 14.00 hod na
MÚ v Žiline, ktorý sa môže zmeniť. Členky zhodnotia svoju činnosť v školskom roku
2015/2016 a dohodnú sa na ďalšej činnosti v novom školskom roku 2016/2017.
Mgr. Eva Kubová, predseda MO ANJ II pri OŠaM v Žiline
a členka MO ANJ I pri OŠaM v Žiline

