Dátum stretnutia: 2.3. 2018
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Úvod
2. Zmena miesta sretretávania
3.Workshop osvedčených metód a aktivít
4. Veselá angličtina
5. Záver
1. Úvod: Na začiatku pracovného stretnutia M. Miková privítala členky MO
ANJ I a predstavila program stretnutia.
2. Z dôvodu premiestnenia OŠaM MsÚ Ţilina spať do budovy mestského úradu
v Ţiline sa uţ nemôţeme stretávať v zasadačke OŠaM Horný Val 24.
Vyvstala tak potreba zabezpečiť miesto stretávania pre MO ANJ I na CZŠ
Romualda Zaymusa, čo zabezpečí Mgr. Monika Miková.
3.Prediskutovali sme vyuţívanie obrázkového materiálu na hodinách ANJ
(konkrétne vyuţívanie flashcards a malých kartičiek vo forme pexesa).
Zamerali sme sa najmä na metódy vyuţívania malých kartičiek, pričom je
potrebné , aby kaţdý ţiak mal k dispozícii jednu sadu kartičiek ( obyčajne 9
kusov kartičiek, ale učiteľ si môţe pripraviť aj viac). Kartičky sú venované vţdy
jednému okruhu slovnej zásoby napr. oblečenie, zvieratá atď.
Aktivity s kartičkami:
a) Pick up a card
Ţiaci sa snaţia zdvihnúť kartičku, podľa toho , čo počuli. Pri téme oblečenie:
,,Iʹm wearing a dress.“ , zdvihnú kartičku šiat. Ten ţiak , ktorý bol prvý
pokračuje vo vete a zmení druh oblečenia.
b) Whatʹs my favourite card ( clothes)?
Pri tejto aktivite sa postupne vymenujú všetky kartičky a zdvihnú aţ poslednú
kartu. Stratégiu manipulácie s kartami si volí samotný ţiak. Môţe karty leţiace

na stole tvárou hore odsúvať na bok, zberať kartičky do dlane, alebo ich otáčať
tvárou dole.
c) Memory game – Pexeso
Hrajú ho len dvaja hráči, pričom svoje kartičky dajú dokopy. Keď otočí kartu
musí ju aj pomenovať.
d) Bingo game
Ptrebujeme iba 6 kartičiek, ktoré usporiadame tvárou hore do dvoch radov po tri.

Učiteľ hovorí slová na kartičkách. Keď ţiaci počujú slovo a majú ho medzi
svojimi 6 kartičkami otočia tú kartičku tvárou dole. Ten, kto má otočené 3
kartičky v jednom rade, zakričí BINGO a vyhral.
e) Guess my card
Jeden ţiak opisuje jednu kartičku, ktorú si vybral. Ostatní ţiaci hádajú
a odpoveď ukáţu pomocou svojich kartičiek, alebo to hrajú len vo dvojiciach
a striedajú sa. Dobre vyuţitie je napr. pri opise zvierat.
4. Veselá angličtina
Určili sme termín Veselej angličtiny na 3.5. 2018. Prihlášky na ňu je treba
poslať do 10.4. 2018, zodpovedná za zhotovenie prihlášky je Mgr. Zuzana
Škorvánková. V prihláške bude aj informácia o účastníckom poplatku v sume 1
euro na vystupujúceho ţiaka (na odmenu pre ţiaka).Podľa počtu prihlásených
budeme riešiť ďalšie kroky ako je miesto podujatia, zatiaľ zostáva ZŠ
Lichardova.
5. Záver
Na záver M. Miková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín
najbliţšieho pracovného stretnutia je 12.4.2018 v CZŠ Romualda Zaymusa.

Mgr. Monika Miková, predseda MO ANJ I pri OŠaM v Ţiline

