
                                                         Zápisnica z MO ANJ I. 

Dátum stretnutia:  9.3. 2017 

 Prítomné členky: podľa prezenčnej listiny 

 Program: 1. Úvod  

                   2. Zdieľanie s tvorivými hrami na ANJ  

                   3.Knihy zjednodušeného čítania z ponuky Albion Books 

                   4. Veselá angličtina- rozdelenie úloh 

                   5.Shakespeareʹs Day – zastúpenie v porote                    

                   6. Záver 

 

 1. Úvod:  Na začiatku pracovného stretnutia M. Miková privítala členky MO 

ANJ I v nových priestoroch školského úradu na Hornom Vale 24 a predstavila 

program stretnutia. 

2. Predstavili sme si didaktickú hru Šmýkačky a rebríky, pomocou  ktorej 

môžeme precvičovať ľubovoľnú slovnú zásobu, ktorú dokonca môžeme zadať 

žiakom, aby si ju sami vyrobili. 

3. Marec- mesiac knihy je výzvou pre mnohé kníhkupectvá, ponúkajúce výrazné 

zľavy. Albion Books ponúka rôzne tituly z vydavateľstva Macmillan za akciové 

ceny . My sme si predstavili sériu kníh zjednodušeného čítania Macmillan 

Children  Readers, v ktorej sú knihy rozdelené do 6 úrovní podľa náročnosti. 

Stručne sme sa oboznámili s možnosťami práce s knižkami. Všetko závisí od 

toho koľko vyučovacích hodín môžeme venovať práci s knihou a v závislosti od 

toho si pripravíme aj aktivity.  Ako v slovenčine tak aj v angličtine je práca 

s textom rozdelená  na úlohy pred, počas a po prečítaní. Úlohy pred sú zamerané 

na predikciu, dohady o čom to bude – metóda brainstormingu.V každej knihe je 

obrázkový slovník, ktorý si najprv prezrieme a prečítame. Počas čítania sa úlohy 

viažu s konkrétnym obsahom textu. Napr. Koľko je tam zvierat?(tlesknúť 

zakaždým slovom zvieraťa). Kto teraz hovorí? ( a všetci žiaci alebo len vybraní, 

dvíhajú maketu tej postavičky, ktorá práve hovorí). Úlohy po prečítaní môžu byť 

zadané  ako domáca  úloha, kde žiaci vyplnia chýbajúce informácie v texte, 

alebo odpovedajú na otázky. 



Bolo by ideálne mať knižnicu (mimočítankového/ mimoučebnicového ) čítania 

aj v anglickom jazyku na každej škole.  

4. Termín Veselej angličtiny sme  zmenili na 4.5. 2017. 

Mgr. Zuzana Škorvanková bude zodpovedná za spracovanie údajov 

prihlásených účastníkov a spolu s Mgr. Monikou Mikovou vytvoria pozvánku 

pre všetky mestské školy. Mgr. Daniela Bytčanková zabezpečí miesto na ZŠ 

Lichardova. Koncom apríla sa stretnú na dotiahnutie podrobností. 

 

5. Shakespeareʹs Day ( mestské kolo bude 27.4. 2017)  

Zapájame sa vo svojich školách organizovaním školských kôl. Prihlášky je 

nutné poslať do 20.4. 2017 . Ak by nás organizátori oslovili na spoluúčasť 

členstvom v porote, rady by šli tieto kolegyne :  Mgr. Mária Tóthová, Mgr. 

Silvia Čanigová, Mgr. Zuzana Daridová,  Mgr. Anna Loudová. 

6. Záver 

Na záver členky schválili plán činnosti MO ANJ I v školskom roku 2016/2017. 

M. Miková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín najbližšieho  

pracovného stretnutia je koncom mája 2017 (po dohode s pracovníčkami MÚ) . 

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

 

 


