Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 19. december 2016
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Einstein Teen – termín súťaže, súťažné úlohy a pravidlá súťaže
2. Shakespeare´s Day – termín súťaže
1. Einstein Teen – termín mestského kola súťaže bude 23.3.2017 /štvrtok/
v Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline. Do súťaže budú zapojené
základné školy v meste Žilina. Každá škola bude mať zastúpenie jedným
tímom /trojčlenné družstvo – po jednom žiakovi zo siedmeho, ôsmeho
a deviateho ročníka/. Členky MO ANJ II pripravia súťažné úlohy nasledovne:
Veronika Kúdelková – Art and Culture, History
Eva Kubová – Biology, Geography, ICT
Andrea Labáková – English Language, Fashion, Guess word
Korina Bieliková – English literature, My town Zilina, Music, Sports
Terézia Pečarková – Science and Maths
Členky MO ANJ II pripravia z každej oblasti 15 otázok s možnosťami A,B,C,D
v papierovej alebo elektronickej podobe so zvýraznenou správnou
odpoveďou. Zároveň pripravia z daných tém aj zoraďovačku, kde sa bude
nachádzať 18 slov, pojmov alebo mien k danej problematike, ktoré je potrebné
zoradiť do troch stĺpcov. Termín prípravy testov a zoraďovačiek je najneskôr
do 10.2.2017. Testy budú doručené na emailovú adresu predsedu MO ANJ II
/evakubova@gmail.com/ alebo osobne do určeného termínu, nakoľko E.
Kubová následne po tomto termíne začne spracovávať elektronicky
v programe ALF dané testy.
Súťaž bude prebiehať v krátkosti nasledovne:
Tímy si vylosujú čísla testov v úvodnom kole. Následne podľa poradia
absolvujú vstupné kolo, kde sa budú započítavať získané body a taktiež body
za percentuálnu úspešnosť. V druhom kole nasleduje zoraďovačka pre každý
tím. Opäť sa započítava úspešnosť v získanom počte bodov ale aj
percentuálna úspešnosť. Najlepšie tímy postupujú do tretieho kola. Počet
tímov, ktoré postúpia do ďalšieho kola určí komisia, ktorá zoberie do úvahy
doteraz absolvované kolá a body získané za jednotlivé kolá. V treťom kole
budú súťažné tímy opäť riešiť testy formou odpovedí na tabuľky. Správne
odpovede kontrolujú členovia komisie, ktorí aj započítavajú jednotlivé získané
body pre každý tím. Pravidlo je, že člen komisie nemôže byť prítomný pri tíme,
ktorý je z jeho školy. Po absolvovaní tretieho kola víťazné tri alebo štyri tímy
/určí komisia podľa úspešnosti/ pokračujú vo finálnom kole. Vo finálnom kole
budú mať tímy priradené zvieratko /pískaciu hračku/, ktorá vydáva rôzne
zvuky. Členovia tímu musia čo najrýchlejšie zareagovať na správnu odpoveď
práve dotknutím sa hračky, ktorá zapíska a určiť správnu odpoveď. Ide
o vedomosti, šikovnosť, ale aj o rýchlosť daného tímu. Najlepší tím v danom
kole víťazí. Odmenené budú tri súťažné tímy. Ceny opäť venuje Oxford
University Press v podobe náučných čítaniek, z ktorých členovia komisie
čerpajú aj námety na súťažné úlohy.
2. Shakespeare´s Day – termín mestského kola súťaže bude 27.4.2017
/štvrtok/ - členky sa spoločne dohodli na termíne mestského kola súťaže.

Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného
stretnutia je 16. 2. 2017 o 14.15 hod na CZŠ R. Zaymusa v Žiline. Na zasadnutí MO
ANJ II sa členky dohodnú na organizácii súťaže Einstein Teen.
Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

