
Zápisnica z MO ANJ I a II 
 

Dátum stretnutia: 26.októbra 2017 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ I a II 
2. Ako ďalej učiť v 5. ročníku? Názor členiek MO ANJ II na neschválenú 

odporúčaciu doložku Ministerstva školstva pre učebnicu  Project 1, štvrtá 
edícia a jej  dopad po dvoch rokoch 

3. Einstein Teen, mestské kolo súťaže – rozdelenie úloh  
4. Záver 

 
1. Úvod 

E. Kubová privítala iba členky MO ANJ II na spoločnom stretnutí MO ANJ I a II, 
nakoľko sa spoločného zasadnutia nezúčastnila  žiadna členka MO ANJ I.  
2. Ako ďalej učiť v 5. ročníku? Názor členiek MO ANJ II na obsah inovovaného 
ŠVP a na neschválenú odporúčaciu  doložku Ministerstva školstva pre Project 1, 
štvrtá edícia a jej  dopad po dvoch rokoch – všetky prítomné členky MO ANJ II 
vyjadrili svoj nesúhlasný postoj, ale aj názor svojich kolegýň či kolegov na školách 
pre používanie učebnice Project 2, štvrtá edícia v piatom ročníku. Žiaci v piatom 
ročníku majú problém zvládať obsahovo učivo a gramatiku potrebnú na zvládnutie 
úrovne podľa SERR. Dôvodom nie je slabá pripravenosť z ročníkov 1.-4. na školách 
ale fakt,  že analytický systém myslenia dieťaťa  začína fungovať až vo veku 10 
a viac rokov. Metódy a prístupy  pri vyučovaní cudzieho jazyka na primárnom stupni 
vzdelávania sú úplne odlišné a taktiež aj systém hodnotenia žiakov oproti 
vzdelávaniu na nižšom sekundárnom vzdelávaní. Práve učebnica Project 1, štvrtá 
edícia, kde si deti mohli zopakovať dané učivo z primárneho vzdelávania a pridať aj 
nové, obohatené  o novú slovnú zásobu spôsobila, že neschválenou odporúčacou 
doložkou tejto učebnice a výberom učebnice Project 2, štvrtá edícia, ktorý bol 
potrebný pre naplnenie vzdelávacích štandardov v danom ročníku,   spôsobila u detí 
ale aj u učiteľov chaos ako ďalej. Deti nezvládajú tento prechod a učiteľ, keď chce 
napĺňať Štátny vzdelávací program  vytvára nátlak na žiaka, aby to učivo zvládol tak, 
ako je to potrebné a v súlade so ŠVP.  
Členky sa dohodli, že na najbližšom zasadnutí napíšu sprievodný list pre 
zriaďovateľa s ich stanoviskom a následne na to  odošlú  svoje stanovisko aj 
Ministerstvu školstva.  
3. Einstein Teen, mestské kolo súťaže – rozdelenie úloh – Eva Kubová navrhla 
členkách vzhľadom na obľúbenosť súťaže Einstein Teen pridať do mestského kola 
súťaže aj ďalšiu kategóriu 4.,5.,6. ročník. Zároveň by ostala  kategória aj pre 7.,8.,9. 
ročník. Členky MO ANJ II  schválili pridanie ďalšej kategórie a zároveň sa dohodli, že 
vzhľadom na obsahové zameranie a časovú náročnosť,  rozdelia túto súťaž na dve 
časti. Prvý termín súťaže bude pre kategóriu 4.,5.,6. ročník a druhý termín súťaže pre 
kategóriu 7.,8.,9. ročník. Členky si zároveň rozdelili tematické okruhy na základe 
ktorých pripravia jednotlivé otázky. 
Kategória 4.,5.,6. ročník  
Z každej školy sa vyberie jeden tím, kde bude zastúpený jeden žiak z každého 
ročníka. Žiaci budú súťažiť v 12 tematických okruhoch. Každý člen MO ANJ II, ktorý 
bude pripravovať zadania musí prispôsobiť zadanie a odpoveď primeranej náročnosti 
pre žiakov. Zároveň však dopĺňame, že ide o súťaž pre nadané deti.  Každý člen MO 
ANJ II pripraví z každého tematického okruhu 12 otázok s výberom troch možných 
odpovedí, z ktorých iba jedna je správna. Člen MO ANJ II vyznačí správnu odpoveď 



farebne.  Zároveň každý člen MO ANJ II pripraví priraďovačku zo svojich tematických 
okruhov. Priraďovačka bude obsahovať 12 slov k daným tematických okruhom 
zoradených v troch stĺpcoch. Člen MO ANJ II odošle priraďovačku už so slovami 
zaradenými v správnom stĺpci.  V jednom stĺpci nesmie byť viac ako 5 slov. Počet 
slov v každom stĺpci nemusí byť rovnaký.  
 
Tematické okruhy a zodpovedné členky MO ANJ II, ktoré pripravia úlohy: 

1. Človek a príroda - Zvieratá a rastliny – Kubová 
2. Odievanie  a móda – Kúdelková 
3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – Kubová 
4. Gramatika a lexika – Kúdelková 
5. Voľný čas a záľuby – Bieliková 
6. Náš domov – Stupavská 
7. Krajiny, mestá a miesta – Stupavská 
8. Vzory a ideály – Hudba – Bieliková 
9. Výživa a zdravie – Jedlo – Labáková 
10.  Multikultúrna spoločnosť – Festivaly a sviatky – Parížeková 
11.  Rodina a spoločnosť – Parížeková 
12. Vzdelávanie a práca - Kempová 

 
Kategória 7.,8.,9. ročník  

Z každej školy sa vyberie jeden tím, kde bude zastúpený jeden žiak z každého 
ročníka. Žiaci budú súťažiť v 13 tematických okruhoch. Každý člen MO ANJ II, ktorý 
bude pripravovať zadania musí prispôsobiť zadanie a odpoveď primeranej náročnosti 
pre žiakov. Zároveň však dopĺňame, že ide o súťaž pre nadané deti.  Každý člen MO 
ANJ II pripraví z každého tematického okruhu 13 otázok s výberom troch možných 
odpovedí, z ktorých iba jedna je správna. Člen MO ANJ II vyznačí správnu odpoveď 
farebne.  Zároveň každý člen MO ANJ II pripraví priraďovačku zo svojich tematických 
okruhov. Priraďovačka bude obsahovať 13 slov k daným tematických okruhom 
zoradených v troch stĺpcoch. Člen MO ANJ II odošle priraďovačku už so slovami 
zaradenými v správnom stĺpci.  V jednom stĺpci nesmie byť viac ako 5 slov. Počet 
slov v každom stĺpci nemusí byť rovnaký.  
 
Tematické okruhy a zodpovedné členky MO ANJ II, ktoré pripravia úlohy: 

1. Človek a príroda, Biológia – Kubová 
2. Kultúra a umenie - Labáková 
3. Anglický jazyk –  gramatika a lexika - Kempová 
4. Voľný čas a záľuby, Literatúra – Parížeková 
5. Odievanie a móda - Labáková 
6. Krajiny, mestá a miesta, Geografia – Stupavská 
7. Hádaj čo? – Labáková 
8. História – Kúdelková 
9. ICT – Kúdelková 
10. Žilina, Moje mesto - Bieliková  
11. Vzory a ideály, Hudba – Bieliková 
12. Veda a matematika – Stupavská 
13. Voľný čas a záľuby, Šport – Kempová 

Otázky z tematických okruhov pripraví každý člen elektronicky vo Worde aj so 
správnymi vyznačenými odpoveďami. Členky MO ANJ II odošlú zadania 
predsedovi MO ANJ II Eve Kubovej na emailovú adresu: 
evakubova@gmail.com najneskôr do konca januára 2018.  
 

 

mailto:evakubova@gmail.com


4. Záver 

E. Kubová poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 
stretnutia je 7. december  2017 /štvrtok/ o 14.00 hod v zasadačke OŠaM Horný Val 

24, Žilina. Predmetom zasadnutia bude dohodnutie termínov mestských kôl súťaží 
Einstein Teen a Shakespeare´s Day a otvorený list pre zriaďovateľa a Ministerstvo 
školstva pre  používania učebníc ANJ v piatom ročníku.  
 
                                               Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 
 


