
Zápisnica z MO ANJ II 

 

Dátum stretnutia: 31. marec 2022 o 14:30 

Miesto: CZŠ R. Zaymusa, Ul. R. Zaymusa 3, Žilina 

 

Prítomné členky:  

Mgr. Ľuboslava Dupkalová 

Mgr. Andrea Labáková 

Mgr. Andrea Kempová 

Mgr. Dušana Hnátová 

Mgr. Korina Bieliková 

 

Program: 

1. Úvod – privítanie členiek MO ANJ II 

2. Einstein Teen (obidve kategórie)  

– zhodnotenie súťaží oboch kategórií  

- ceny a diplomy 

3. Shakespeare´s Day – príprava mestského kola súťaže  

- organizácia 

- podmienky súťaže 

- pozvánky a prihlášky na súťaž 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

1. Úvod 

Korina Bieliková privítala členky MO ANJ II na stretnutí a oboznámila ich 

s bodmi stretnutia. 

 

2. Einstein Teen  

Členky vyzdvihli vysoký záujem o účasť škôl na oboch súťažiach. Do oboch 

kategórií sa zapojilo 13 základných škôl. Obe súťaže prebiehali bez vážnych 

problémov. 

Diplomy a Čestné uznania budú v anglickom jazyku, nakoľko sa jedná 

o vedomostnú súťaž v danom jazyku. Členky navrhli nový design diplomov 

a čestných uznaní. Ceny, diplomy, čestné uznania a pozornosti od mesta členky 

doručia osobne na školy, ktoré sa súťaží zúčastnili, resp. sa telefonicky dohodnú 

s vyučujúcou, ktorá bola zodpovedná za školský tím, o prebratí ocenení.  



 

3. Shakespeare´s Day  

Členky stanovili presný termín a miesto mestskej súťaže Shakespeare´s Day. 

Súťaž sa uskutoční 24.5. 2022 /utorok/ v Krajskej knižnici v Žiline, v oddelení 

Britského centra.  

 

Po zvážení a zanalyzovaní predošlých ročníkov tejto recitačnej súťaže 

v anglickom jazyku dospeli k názoru, že sa zmenia ročníky v II. a III. kategórii. 

Dôvodom bolo slabšie zastúpenie v III. kategórie u deviateho ročníka 

v predchádzajúcich rokov. Ďalším dôvodom je, že súťaž sa bude konať dva týždne 

pred prijímacími skúškami na SŠ, z čoho usudzujeme, že účasť bude tento rok 

u deviatakoch nižšia. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli posilniť III. kategóriu 

siedmym ročníkom, nakoľko II. kategória bola výrazne najsilnejšou kategórie 

v predchádzajúcich ročníkov tejto súťaže. 

 

Kategórie:  

PRÓZA 

I. kategória – ročníky 2, 3 a 4 

II. kategória – ročníky 5 a 6 

III. kategória – ročníky 7, 8 a 9 

 

POÉZIA 

I. kategória – ročníky 2, 3 a 4 

II. kategória – ročníky 5 a 6 

III. kategória – ročníky 7, 8 a 9 

 

Členky spresnili sa podmienky súťaže platné pre poéziu a prózu: 

a) text musí byť od anglicky hovoriaceho autora (native English speaker), 

b) text nemôže byť z učebníc anglického jazyka schválenými ministerstvom 

školstva SR, 

c) dĺžka textu nemôže presahovať 3 minúty. 

 

Členky navrhli nové diplomy a účastnícke listy (Certificate of Participation) do 

súťaže.  

Na základe vyššie uvedených faktov sa vytvorili pozvánky a prihlášky, ktoré budú 

v najbližšej dobe zaslané na Oddelenie školstva MsÚ Žilina pani PaedDr. Viere 

Popluhárovej. 

 



4. Diskusia 

Na začiatku diskusie Mgr. Dušana Hnátová odovzdala ceny OUP University Press 

– 33 kníh, ktoré jej doručila Mgr. A. Joštiaková (Parížeková), plus drobné 

upomienkové predmety z mesta Žilina (perá a prívesky). Knihy (33 kusov) 

a upomienkové predmety prevzala Mgr. Korina Beliková. Perá boli odovzdané 

ako súčasť cien pre Einstein Teen 7-9, nakoľko mesto Žilina poskytlo predmety 

s vyššou hodnotou pre 1. miesto. 

 

Diskusia bola ďalej vedená na tému poroty súťaže Shakespeare´s Day. V diskusii 

členky dospeli k názoru, že porota pre každú kategóriu sa bude skladať z troch 

pedagógov vyučujúcich ANJ na ZŠ, zároveň ktorí budú posudzovať a hodnotiť 

ukážky v danej kategórii aj v próze, ako aj v poézii.  

 

Výsledky z diskusie: 

1. Pre I. kategóriu bude porota zložená z vyučujúcich ANJ na 1. stupni ZŠ, 

nakoľko sa jedná o súťažiacich 2., 3. a 4. ročníka. Jednou z porotkýň bude 

Mgr. Dušana Hnátová, členka MO ANJ II, ktorá pôsobí ako učiteľka ANJ 

na 1. stupni ZŠ. 

2. Úlohou Mgr. Andrei Kempovej je osloviť dve učiteľky ANJ na 1. stupni 

v rámci základných škôl v Žiline a ich mená oznámiť ich vedúcej MO ANJ 

II. 

3. Úlohou Mgr. Koriny Bielikovej je osloviť dvoch vyučujúcich ANJ na 2. 

stupni, ktorí by boli členmi poroty pre kategóriu II. a III. 

4. Úlohou Mgr. Koriny Bielikovej je osloviť pána P. Hučeka (OUP University 

Press) a vyriešiť otázku troch chýbajúcich kníh ako ocenení pre žiakov. 

 

5. Záver 

Korina Bieliková poďakovala členkám za účasť. Dohodnutý termín ďalšieho 

pracovného stretnutia bude vo 24. mája 2022. Predmetom zasadnutia bude 

zhodnotenie mestskej súťaže Shakespear´s Day.   

 

 Korina Bieliková, vedúca MO ANJ II pri OŠaM v Žiline 
 


