
Zápisnica z MO ANJ II 
 

Dátum stretnutia: 27.4.2017 
 
Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny + hostia: dve členky z MO ANJ I, ktoré 
boli členkami poroty na súťaži Shakespeare´s Day 
 
Program:  

1. Shakespeare´s Day  – vyhodnotenie priebehu súťaže 
 

 
1. Shakespeare´s Day - termín mestského kola súťaže je  27.4.2017 /štvrtok/ 

v Britskom centre Krajskej knižnice v Žiline. Členky po súťaži zhodnotili 
priebeh súťaže. Do budúcna je potrebné doriešiť rozdelenie troch kategórií 
v rámci  poézie a prózy. Je to závislé od hlavného sponzora, nakoľko si to 
vyžiada ocenenia ďalších deviatich súťažiacich.  Zároveň je dôležité uviesť 
v prihláške, či súťažiaci pôsobil v zahraničí,  alebo sa narodil v zahraničí  
a zároveň koľko rokov žil v zahraničí, alebo či  jeden rodič hovorí doma 
v anglickom jazyku.  Je to kvôli objektívnosti bodovania výslovnosti. Zároveň 
členovia chcú zaradiť aj hlasovanie o cenu diváka za každú kategóriu. Opäť to 
závisí od hlavného sponzora.  To je úloha pre členov MO ANJ II v budúcom 
ročníku.  

Vyhodnotenie:  

8. ročník Shakespeare´s Day 
Pri príležitosti narodenia a úmrtia najvýznamnejšieho anglického spisovateľa Williama 
Shakespeare sa vo štvrtok 27. apríla  v  Britskom centre Krajskej knižnici  konala mestská 
súťaž v recitovaní poézie a prózy v anglickom jazyku. 
 Za niekoľkominútovým vystúpením stálo veľa prípravy. Radi by sme pochválili všetkých 
súťažiacich, medzi ktorými sa nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, vďaka patrí aj 
učiteľom, ktorí venovali súťažiacim svoj čas a poskytli cenné odborné rady. Poďakovanie ide 
aj hlavnému sponzorovi súťaže vydavateľstvu Oxford University Press, ktorý venoval knižné 
publikácie ako ocenenie pre všetkých najlepších, MÚ odboru školstva v meste Žilina, ktoré 
venovalo víťazom šiltovky a taktiež členkám Metodického oddelenia anglického jazyka pre 
prvý a druhý stupeň, ktoré celé podujatie zorganizovali a zabezpečili víťazom diplomy, 
zúčastneným účastnícke diplomy a sladkú odmenu.  
Na úvod, predseda Metodického oddelenia ANJ II a členka MO ANJ I Mgr. Eva Kubová, 
predstavila velikána anglickej literatúry v krátkom videu, potom nasledovalo nesúťažné 
vystúpenie prváčky Grétky Girmalovej zo ZŠ Limbová a prednes súťažiacich v troch 
kategóriách. Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes 
a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledujúcim 
výsledkom:  
Kategória 2.,3.,4. ročník 

1. miesto: Patrik Majerčák ZŠ Martinská 

2. miesto: Anna Sofia Kavcová CZŠ R. Zaymusa 

3. miesto: Martina Rybárová ZŠ s MŠ Gaštanová 

Kategória 5.,6.,7. ročník 
1. miesto: Nela Molnárová ZŠ s MŠ Školská 49 

2. miesto: Katarína Vrbjarová ZŠ s MŠ Gaštanová 

3. miesto: Katarína Buňáková ZŠ Jarná 

 



Kategória 8.,9. ročník 
1. miesto: Klára Knapcová ZŠ Karpatská 

2. miesto: Ivana Hnátová ZŠ Limbová 

3. miesto: Annamária Kremlová ZŠ s MŠ Školská 49 

Celkový počet súťažiacich bol 36. 
Gratulujeme! Tešíme sa na deviaty ročník súťaže mestského kola Shakespeare´s Day.  
 

Poznámka: Predseda MO ANJ II sa na druhý deň zúčastnila ako predseda 
poroty na mestskom kole súťaže Shakespeare´s Day pre stredné školy, kde 
načerpala  nové skúsenosti a inšpirácie. Zároveň sa stretla s pracovníkom 
Oxford University Press Mgr. Petrom Hučekom, kde na pracovnom stretnutí 
prerokovali možnosť rozšírenia súťaže – poézia a próza samostatne, nakoľko 
je veľmi náročné spojiť a hodnotiť jazykový prejav,  či udelenie ceny diváka 
v každej kategórii.  Zo strany zástupcu Oxford University Press bola sľúbená 
podpora, aj keď schválenie sponzorstva v konečnom dôsledku záleží od 
kompetentných pracovníkov Oxford University Press.  

Záver 
E. Kubová poďakovala členkám za účasť a organizáciu súťaže. Dohodnutý termín 
posledného  pracovného stretnutia je 25. 5. 2017 /štvrtok/ v budove Odboru školstva 
a mládeže MÚ v Žiline. Na zasadnutí MO ANJ II členky zhodnotia svoju činnosť 
2016/2017. 
                                              Mgr. Eva Kubová, vedúca MO ANJ II  pri OŠaM v Žiline 
 
 
 
 
 




