
 

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 priemyselná škola stavebná Dušana Samuela 

Jurkoviča, Trnava 
7. Názov mimoškolskej činnosti Mimoškolská činnosť – krúžok – Cestou k maturite 
8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 
19. 12. 2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 
činnosti 

SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 
Trnava, miestnosť č. 106 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti PaedDr. Iveta Janotková 
11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-
stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Organizačné informácie, prezencia 
2. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením k učivu o lexike 
3. Diskusia, záver 

Východiskový text 
Veľký hluk je pre človeka zdravotne veľmi škodlivý. Sila zvuku sa meria na decibely. Škodlivý 
hluk vzniká povedzme v továrňach, kde nie je nijakou zriedkavosťou trvalá hluková záťaž 125 
decibelov. Pretekárske autá robia rámus so silou 125 decibelov. 
Pri koncertoch rockovej hudby dosiahne sila hluku až 130 decibelov. Odtiaľ už nie je ďaleko ku 
kritickej hranici 150 decibelov. Nepretržitý hluk s touto silou spôsobuje nevyliečiteľnú hluchotu. Pri 
192 decibeloch je to už životne nebezpečné, pretože taký silný hluk môže spôsobiť smrteľný šok.  
1. K dvom ľubovoľným prídavným menám z textu napíš antonymá. 
2. K dvom ľubovoľným podstatným menám z textu napíš synonymá. 
3. K slovu auto napíš synonymum, ktoré bude slangovým slovom. 
4. Vyhľadaj v texte jedno odborné pomenovanie. 
5. Vyber tvrdenie, ktoré vyplýva z druhého odseku textu: 

a) Hluk o sile 192 decibelov človeka zabije. 

b) Pretekárske autá dosahujú hluk 125 decibelov. 

c) Nevyliečiteľnú hluchotu spôsobuje hluk 150 decibelov. 

d) Hluk o sile 90 decibelov človeku neškodí. 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Iveta Janotková 
14. Dátum 21. 12. 2022 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marcel Chrvala 
17. Dátum 21. 12. 2022 
18. Podpis  
 

Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 
 


