
 

 

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 
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2422/5, 920 01 Hlohovec 

7. Názov mimoškolskej činnosti Práca s textom - krúžok 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

   16 .11.2021 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec, učebňa č. 5 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Martina Ráciková, Mgr.  

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.Oboznáenie žiakov s jednotlivými témami a termínmi krúžkov 

2.Nesúvislý text – diskusia, stručný výklad 

3.Práca s pracovnými listami 

4. Práca v skupinách 

5. Vyhodnotenie práce žiakov v skupinách 

6. Zadanie tvorivej úlohy 

7. Záver – zadanie dobrovoľnej domácej úlohy  

 

Témy stretnutia 

Nesúvislý text  

Žiaci diskutovali na tému nesúvislý text, uvádzali príklady na jednotlivé žánre nesúvislého textu. 

Po diskusii nasledoval stručný odborný výklad a doplnenie informácií k danej téme – žánre. 

Pracovný list č.1 – Reštaurácia – obedové menu   

Žiaci pracovali s pracovným listom, ktorého súčasťou textu obedové menu boli úlohy s výberom 

odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou Úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením/ zámer 

textu, najdrahšie jedlo bez alergénov, druhy mäsa.../  a precvičenia si slovenského jazyka / 

nesklonné slovo, slovné druhy, spodobovanie, interpunkčné znamienko /. 

Pracovný list č.2 – Jedálny lístok v SOŠT 

Žiaci v skupinách  pracovali s jedálnym lístkom, na ktorom vysvetľovali 

 - jednotlivé údaje a informácie / polievka karfiolová / 200, 220, 250 /, zoznam alergénnych zložiek,    

zmena JL vyhradená/. 

-vysvetľovali nezvyčajne názvy jedál / Stroganov mäso, Bitky po kozácky.../ a porovnávali svoje 

http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.sosthc.edupage.org/


vysvetlenia s internetom 

-navrhovali ďalšie jedlá, ktoré by chceli mať v jedálnom lístku 

Návrh slávnostného menu pre priateľov pri príležitosti osláv narodenín. 

 Práca bola individuálna. Žiaci využívali svoju tvorivosť. 

Vyhodnotenie a záver 

Práca žiakov bola vyhodnotená pozitívne. Žiakom bola zadaná dobrovoľná úloha: 

Priniesť materiál  s nesúvislým textom, s ktorým môžeme pracovať na ďalšom stretnutí. 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

Keďže mnohí žiaci nerozumejú nesúvislým textom – napr. cestovný poriadok, ponuky cestovných 

kancelárii, grafy.../, rozhodla som sa najskôr pracovať s pracovnými listami, ktoré sú im dôverne 

známe, aby som ich motivovala k aktívnej spolupráci / čo sa podarilo – diskusie boli živé, odpovede 

spontánne /. Zároveň sa mi podarilo podporiť aj ich kreativitu. Domácu úlohu dostali dobrovoľnú, 

aby nenadobudli pocit, že niečo musia robiť nasilu. 
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