
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 27. januára 2021 

Prítomné členky: Mgr. Adriana Parížeková, PhD  

Mgr. Korina Bieliková   

Mgr. Andrea Kempová  

Mgr. Miriama Budiská  

Mgr. Andrea Labáková 

Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ  II 

2. Einstein Teen, mestské kolá súťaže – online forma 

3. Diskusia 

4. Záver 

 

1.Úvod 

       A. Parížeková privítala  členky MO ANJ II na stretnutí. 

2. Einstein Teen, mestské kolá súťaže – online forma  

p. Parížeková predniesla členkám návrh na realizáciu mestskej súťaže Einstein Teen 

v prípade, žeby bolo nutné realizovať ju online resp. dištančne v dôsledku nepriaznivej 

epidemiologickej situácie. Návrh znel nasledovne. Súťaž by sa v prípade nevyhnutnosti mohla 

konať online v prostredí MS Team, bez nutnosti jednotlivých súťažiach alebo škôl mať účty 

v prostredí MS Office 365. Kvízy by boli realizované v breakout rooms, čo znamená, že 

každá škola by bola vo svojej vlastnej online miestnosti a súťažiaci by mohli vzájomne 

diskutovať o správnych odpovediach bez toho, aby ich počuli iné skupiny. Zároveň by 

súťažiaci nemuseli byť fyzicky prítomní v jednej miestnosti. Testy by boli nahodené buď 

v online platformách Kahoot, alebo Quizziz, čo sú v súčasnej dištančnej forme vzdelávania 

najpoužívanejšie a najznámejšie platformy. Progres súťažiacich by monitorovali členky, ktoré 

by vstupovali do týchto online miestností a kontrolovali by priebeh a riešili prípadné 

problémy a nejasnosti. Tematické okruhy by ostali rovnaké. 

Podmienkou pre súťažiacich by bola zapnutá kamera i mikrofón, zároveň by aspoň jeden zo 

súťažiach mal vedieť zapnúť zdieľanie obrazovky. Technické náležitosti a skúšobný test by 

boli súťažiacim prezentované pred začatím súťaže. 

Niektoré členky vyjadrili pochybnosti z realizácie súťaže takýmto spôsobom, nakoľko oni 

nevyužívajú niektoré menované nástroje, a preto majú obavy či to nebude odrádzať 

súťažiacich prípadne, či to nebude pre nich príliš komplikované a technicky náročné. 

3.Diskusia 

Diskusia bola vedená na tému iné formy realizácie mestskej súťaže Einstein Teen. P 

Kempová uviedla návrh, aby sa súťažilo za jednotlivé ročníky a súťažili by jednotlivci. P. 

Parížeková poukázala na negatíva návrhu, ktoré sú: vzhľadom na miernu náročnosť úloh, ale 

i slovnú zásobu by to mohlo byť pre súťažiach náročné a zároveň nemáme k dispozícii 

dostatok cien pre možných výhercov. Diskusia skončila návrhom, že priebeh súťaže, ako by 

mohol vyzerať, predvedie p. Parížeková na zasadnutí, ktoré sa bude konať už o 2 týždne a po 

ktorom bude uverejnená prihláška na súťaž. Zároveň si členky majú premyslieť iné možné 

formy realizácie, ktoré odprezentujú na nasledujúcom zasadnutí a o ktorých budeme 

diskutovať. 

 



4. Záver 

A. Parížeková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho pracovného 

stretnutia je 10. februára  2021 /streda/ o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Team. 

Online link zašle p. Parížeková členka na ich emailové adresy. Predmetom zasadnutia bude 

skúška priebehu súťaže Einstein Teen v online prostredí, prípadne definitívne rozhodnutie 

o jeho online realizácii.   

 

Mgr. Adriana Parížeková, PhD. vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 

 


