
Zápisnica z MO ANJ II  

Dátum stretnutia: 28. júna 2021  

Prítomné členky: Mgr. Adriana Joštiaková, PhD  

Mgr. Korina Bieliková  

Mgr. Andrea Kempová  

Mgr. Miriama Budiská  

Mgr. Andrea Labáková  

Program:  

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ II  

2. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ II. 

3. Diskusia  

4. Záver  

1.Úvod  

A. Parížeková privítala členky MO ANJ II na stretnutí.  

2. Vyhodnotenie činnosti MO ANJ II.  

Členky MO ANJ II sa celkovo stretli na zasadnutí 9x. Okrem zasadnutí MO ANJ II 

zorganizovali pre mestské školy: Einstein Teen – vedomostná súťaž v anglickom jazyku s 

využitím metódy CLIL, veľmi dobrá úroveň. Kategórie 4. – 6. ročník sa zúčastnilo 15 žiakov z 

piatich prihlásených mestských škôl. Kategórie 7. – 9. ročník sa zúčastnilo 21 žiakov zo 

siedmich prihlásených mestských škôl. Tento školský rok sme opäť zrušili súťaž Shakespeare´s 

Day – recitovanie anglickej poézie a prózy pre prvý a druhý stupeň, nakoľko nám nepriaznivá 

epidemiologická situácia stále nedovoľovala uskutočniť súťaž prezenčne. Online realizácia by 

zase nemusela byť veľmi objektívna, nakoľko je náročné identifikovať či dieťa text číta, alebo 

ho vie naspamäť. 

Predsedníčka MO ANJ II navrhne pracovné stretnutie s vedúcou odboru školstva PaedDr. 

Milenenou Demkovou, kde prerokujú činnosť MO ANJ II pre budúci školský rok 2021/2022. 

Stretnutie sa uskutoční v septembri 2021, skôr ako začne činnosť MO ANJ II. Okrem iného chce 

predsedníčka prerokovať aj participáciu mesta pri organizovaní súťaží – najmä reklamné 

predmety alebo darčeky pre súťažiacich, ak to bude zo strany mesta pre nasledujúci školský rok 

možné, nakoľko si uvedomujeme aj množstvo súťaží organizovaných v rámci mesta. 

3.Diskusia  

Diskusia sa viedla na tému nových alternatív a nových súťaží v prípade, že by súčasná situácia 

pokračovala aj v budúcom školskom roku. Prebrali sa možnosti písania anglických textov, 

tvorba komiksov a podobne. O detailoch novej súťaže budeme včas informovať. 

4. Záver  

A. Joštiaková poďakovala členkám za účasť. Zároveň poďakovala členkám MO ANJ II za 

vynikajúcu spoluprácu pri organizovaní súťaží v rámci mesta Žilina.  

Dohodnutý termín pracovného stretnutia v školskom roku 2021/2022 je v septembri prípadne 

októbri 2021 /po dohode s pracovníčkami MÚ/ na MÚ v Žiline. Členky pripravia a schvália 

plán činnosti MO ANJ II v školskom roku 2021/2022. Za uskutočnenie zasadnutia MO ANJ II 

v novom školskom roku plne zodpovedá predsedníčka MO ANJ II.  

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


