Zápisnica z MO ANJ II
Dátum stretnutia: 13. marca 2019
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ II
2. Einstein Teen, mestské kolo súťaže – vyhodnotenie súťaže
3. Záver
1. Úvod
E. Kubová privítala členky MO ANJ II na stretnutí.
2. Einstein Teen, mestské kolo súťaže – vyhodnotenie súťaže
Mestské kolo EINSTEIN TEEN 4.,5.,6. ročník
Po absolvovaní školských kôl, či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, sa
v priestoroch ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí, dňa 13. 03. 2019 po druhý krát
úspešne uskutočnila vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen
pre 4.,5.,6. ročník. Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie
ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom, odborom
školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž
je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.
Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých
boli zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov:
Človek a príroda – Zvieratá a rastliny, Odievanie a móda, Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie, výživa a jedlo, Gramatika a lexika, Voľný čas, záľuby, vzory a ideály,
Domov a bývanie, Krajiny, mestá a miesta, Multikultúrna spoločnosť, Rodina
a spoločnosť, Vzdelávanie a práca.
Okrem aplikácie vedomostí a logického
uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda
a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané
faktory, ale aj rýchlosť správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň kooperovať
v tímoch zostavených z troch súťažiacich zo štvrtého, piateho a šiesteho ročníka –
predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz. Súťaž je
postavená na metóde CLIL, čo je prepojenie poznatkov z iných predmetov
v anglickom jazyku.
Z celkového počtu 21 žiakov zo 4. – 6. ročníka a prihlásených sedem
mestských škôl boli najúspešnejší:
KATEGÓRIA 4. – 6. ročník
1. miesto: ZŠ Lichardova: Laura Albedinská (IV. C), Veronika Horváthová
(V.C), Timea Danajová (VI.A)
2. miesto: ZŠ Martinská: Richard Lehota (IV.A), Tomáš Matis (V. B), Viktória
Ďurošková (VI. A)
3. miesto: CZŠ R. Zaymusa: Mária Beniačová (IV.D), Natália Reynolds ( V.
A), Anastázia Urdová (VI. A)
Ďakujeme Mestu Žilina za darčekové predmety a Oxford University Press za
nádherné knižné publikácie v anglickom jazyku pre víťazov.

Diskusia členiek MO ANJ II: členky skonštatovali, že podľa nich bol malý záujem
zo strany škôl v rámci mesta. Aj keď sa v prvom ročníku zúčastnilo 8 škôl a teraz iba
o jednu menej, skonštatovali, že ich príliš veľké vynaloženie pri príprave a organizácii
súťaže by mohlo mať väčší dopad. Hľadali príčinu nezapojenia sa škôl do tejto
súťaže – slabá informovanosť či neochota učiteľov pripraviť deti na súťaž a urobiť
niečo navyše?. Dohodli sa, že skúsia viac spropagovať danú súťaž v rámci mesta
a šíriť jej pozitívne ohlasy všetkých zúčastnených pedagógov aj žiakov.
3. Záver
E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného
stretnutia je 28. 3. 2019 po mestskom kole súťaže Einstein Teen 7-9. Predmetom
zasadnutia bude zhodnotenie súťaže a príprava Shakespeare´s Day.
Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline

