
Hodnotiaca správa 2018/2019 

 
Predmetová komisia anglického jazyka  

a druhého vyučovacieho jazyka 
 

 

Predmetovú komisiu anglického jazyka a druhého vyučovacieho jazyka tvorí 8 členov, 

z ktorých 4 členovia sú členmi aj Predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov 

a druhého cudzieho jazyka. 

 

Počas šk.roka prebehlo 6 zasadnutí, v rámci ktorých členovia diskutovali o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch, školských i mimoškolských aktivitách, o príprave žiakov na súťaže 

i olympiády. Cieľom zasadnutí bola aj príprava podkladov a organizácia súťaží organizovaných 

pre žiakov základných škôl (Spell and Tell, DOD, prípravné kurzy k prijímacím skúškam). 

 

 

 

Úspechy žiakov 

 

- 3. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A 

- 3. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C2 

- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B 

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1 

- 7. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B 

- 5. miesto v krajskom kole Ekonomickej olympiády  

 

- päť žiakov bilingválneho štúdia úspešne absolvovalo písomnú a ústnu časť štátnej jazykovej 

skúšky na Štátnej jazykovej škole v Trenčíne 

 

- účastnícke diplomy z prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores 

 

 

 

Uskutočnené akcie 

 

Členovia PK na začiatku šk.roka navrhli a odsúhlasili harmonogram akcií, súťaží, exkurzií 

a poznávacích zájazdov, ktoré by chceli so žiakmi absolvovať. Väčšinu z nich sa im podarilo 

uskutočniť, niektoré boli doplnené priebežne. Sú to: 

  

11.10.2018 Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov a prvý imatrikulačný ples 

20.10.2018 Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores 

23.10.2018 NUCEM testovanie žiakov prvých ročníkov – ANJ B1 

13.11.2018 InterStudy – prednáška o výmenných pobytoch 

19.11.–20.11.2018 Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A, 2B, 2C1, 

2C2 

21.11.2018 DOD pre rodičov a výchovných poradcov 

24.11.2018 DOD spojené s prípravnými kurzami k prijímacím skúškam 

12.12.2018 Filmové predstavenie v Kultúrnom dome vo Vrbovom 

18.12.2018 Prednáška o výmenných pobytoch a aktivitách podporujúcich dobrovoľnícku 

činnosť 

20.12.2018 Turnaj spoločenských hier – aktivita v rámci projektu Škola, ktorá mení svet 



21.12.2018 Vianočná akadémia 2018 

31.1.2019 Spell and Tell – 7.ročník (zúčastnilo sa 7 družstiev žiakov ZŠ) 

19.1.2019 DOD spojené s prípravnými kurzami k prijímacím skúškam 

25.2.-1.3.2019 Jazykový camp pre žiakov 1.roč. bilingválneho štúdia v Holandsku 

13.3.2019 Filmové predstavenie Ján Palach v Dome umenia v Piešťanoch 

20.3.2019 Prijímacie skúšky na bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom anglickým 

28.3.2019 Dobrovoľnícka akcia – čistenie priestorov mesta v spolupráci s Mestom Vrbové 

v rámci projektu Škola, ktorá mení svet 

10.5.2019 Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pod dohľadom zástupcov Štátnej jazykovej 

školy so sídlom v Trenčíne 

17.6.2019 Ústna časť štátnej jazykovej skúšky v priestoroch Štátnej jazykovej školy v Trenčíne 

 


