
Vyhodnotenie práce PK CUJ za 1. polrok školského roku 2016/2017 

            PK CUJ v 1. polroku šk. roku 2016/2017 pracovala na úlohách, ktoré si vytýčila na 

svojom prvom zasadnutí v auguste 2016. Všetci členovia PK sa podieľali na plnení úloh 

vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu,  z plánu práce školy, plánu práce PK 

ako aj z ich vlastných úloh, ktoré si na tento školský rok vytýčili. 

Plnenie tématických plánov 

 Vyučovanie CUJ jazykov prebiehalo podľa tematických plánov a na zasadnutí v decembri 

2016 vyučujúci skonštatovali, že nie je nejaké výrazné zaostávanie  v TP, až na pár výnimiek, 

kde v triedach odpadol väčší počet hodín (2.B)  a tým vznikol mierny sklz v plnení TP.  

Takmer v každej triede máme 4-6 zaostávajúcich žiakov, s ktorými je veľmi ťažká práca, 

pretože sa na vyučovanie nepripravujú, nenosia si pomôcky a na hodinách nevenujú 

dostatočnú pozornosť výkladu a precvičovaniu učiva. Okrem toho už zo základných škôl 

prichádzajú s veľmi slabými znalosťami, neovládajú ani základné frázy a slovnú zásobu, 

nehovoriac už vôbec o gramatike, kde žiaci často krát vôbec nevedia používať ani tie 

najľahšie slovesné časy. Najhoršia je situácia v 2.B, kde žiaci nemajú záujem o ANJ, a preto 

sa na hodiny nepripravujú. 

                  Krúžky a príprava na maturitu 

 Pre maturantov sme vytvorili možnosť opakovania a prehĺbenia vedomostí 

prostredníctvom krúžku Maturita  ANJ, ktorý vedie Mgr. Anna Demčáková. Mgr. Ľuboslava 

Sipská vedie krúžok Angličtina hrou (pre začiatočníkov). Musíme však konštatovať, že 

návštevnosť  krúžkov bola veľmi malá , aj keď vyučujúce vynakladajú maximálne úsilie na to, 

aby sa žiaci čo najlepšie pripravili na maturitnú skúšku  v rámci krúžku. Všetci  členovia PK sa 

snažia čo najlepšie pripraviť žiakov na písomnú maturitnú skúšku v marci. 

Súťaže 

 S potešením môžeme skonštatovať, že máme v triedach aj talentovaných žiakov, ktorým sa 

vyučujúci ANJ venovali vo svojom voľnom čase alebo v rámci krúžkov. PhDr. Mária Kurovská 

pripravuje na olympiádu v ANJ žiaka 4. A triedy Davida Lörinca a Mgr. Anna Demčáková 

pracuje so žiačkou 1.A triedy Norou Mikčovou. Okrem toho pripravujeme žiakov  aj na súťaž 

v prednese poézie v CUJ - Jazykový kvet, kde PhDr. Mária Kurovská pracuje s Kevinom 

Jonekom zo 4. A, Norou Mikčovou a Adriánom Ignácom z 1. A na prednese v anglickom 

jazyku.  V tomto školskom roku nás potešil  záujem žiakov o školské kolo olympiády v ANJ, 

kde  1. miesto obsadil David Lörinc, 2. miesto Kevin Jonek a Martina Streňová , 3. miesto 

Michal Hliva, všetko žiaci zo 4.A a 4. miesto Žaneta Galajdová zo 4.B. Zo školského kola 

Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila 18.11.2016, postúpil do obvodného 

kola Olympiády v ANJ v kategórii 2D David Lörinc , žiak 4. A triedy a v kategórii 2C2 Nora 

Mikčová z 1. A. Obvodné kolo tejto olympiády sa uskutoční 18. 1. 2017 na Gymnáziu arm. 

gen. L. Svobodu v Humennom. 

 

 



 Plnenie ďalších úloh členov PK  

O nástenné noviny v budove č. 1 sa starali Mgr. Sipská,  Mgr. Demčáková zabezpečila 

učebnice pre žiakov 1.ročníka. O kabinet ANJ na 3. poschodí v budove č.1 sa starala Mgr. 

Ľuboslava Sipská. Mgr. Ľuboslava Sipská vedie zároveň aj školskú kroniku. PhDr. Mária 

Kurovská sa stará o knižnicu CUJ. 

         Práca na hodinách CUJ je čoraz ťažšia pre nezáujem žiakov o výučbu CUJ ako aj 

množstvo výchovných problémov, ktoré súvisia s čoraz horším správaním žiakov. Je 

nevyhnutné vykonať opatrenia na zlepšenie disciplíny. 

Prvý polrok nie je veľmi bohatý na jazykové súťaže, takže najviac práce budeme mať v 2. 

polroku školského roku 2016/2017. 

Vypracovala PhDr. Mária Kurovská                                               17.1.2017  

 


