
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY4 

6. Názov školy Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec 

7. Názov mimoškolskej činnosti Komunikácia v ANJ - krúžok 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

09.03.2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec, učebňa č. 7 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Adriana Demešová  Ing.  

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.trnava-vuc.sk, www.sosthc.edupage.org 
 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body 

1. privítanie žiakov 

2. oboznámenie s témou krúžkovej činnosti 

3. počúvanie s porozumením 

4. správne kladenie otázok a odpovedí z počutého textu, reprodukcia textu     

5. zadanie úlohy na ďalšiu krúžkovú činnosť 

 

Témy stretnutia 

Témou tejto krúžkovej činnosti bolo počúvanie textu s porozumením a následná reprodukcia 

vypočutého textu. Ďalej sme si vysvetlili ako treba správne klásť otázky týkajúce sa vypočutého 

textu a následne správne odpovedať na dané otázky.  Počúvali sme viac rozhovorov známych 

osobností - použili sme učebnice i nahrávky z maturít z predchádzajúcich rokov.  

 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

 

Krúžkové stretnutie prebiehalo pokojne, žiaci sa sústredili na počúvanie nahrávok. Následne 

samostatne tvorili otázky a zároveň na ne odpovedali. Pracovali najprv samostatne, potom 

vo dvojiciach i skupinách. Už v priebehu druhej hodiny bolo vidieť pokrok v tvorbe otázok, stačilo 

im vysvetliť ako na to, čo si majú vo vypočutom texte všímať a ako správne gramaticky otázky 

formulovať. Žiaci si zopakovali gramatiku tvorby otázok vo všetkých časoch. Krúžkové stretnutie 

hodnotím veľmi pozitívne.  
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Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

 


