
 

 

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 
22. 02. 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. Zameranie krúžku: naučiť sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich 

prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedieť sa orientovať v nesúvislom 
texte. 

3. Vytvorenie návrhu pracovného listu 
4. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením nesúvislého textu 
5. Diskusia, záver 

 

Východiskový text 
 
 

Rodina Maškrtných sa pri príležitosti 40. narodenín hlavy rodiny vybrala do reštaurácie 
Hubert na slávnostný obed. Čašník im priniesol jedálny lístok. Prečítaj si ho pozorne a 
vypracuj úlohy. 
 
 



REŠTAURÁCIA HUBERT 
OBEDOVÉ MENU – streda 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Zámerom textu je:  

a) vysvetliť recepty jedál    b) prerozprávať ponuku jedál  
c) opísať obsah jedál     d) informovať o ponuke jedál  

 
2. Uveď počet jedál z ponuky, ktoré by si nemohol objednať pán Maškrtný, pretože nemá rád 

huby a je alergický na brusnice:     
 
3. Pán Maškrtný je aj rozmarný a dopraje si v každej reštaurácii to najdrahšie jedlo, ale huby 

a brusnice neje. Napíš názov a cenu najdrahšieho jedla, ktoré si môže objednať.  
 
4. Vyhľadaj v časti Špeciality z diviny nesklonné slovo.    
 
5. Vyber zviera, mäso ktorého sa podľa jedálneho lístka najviac používa na prípravu 
špecialít z diviny:  

a) jeleň   b) srnec   c) diviak   d) nedá sa určiť  
 
6. Označ slovo, v ktorom je porušené pravidlo o rytmickom krátení:  

a) jelení  b) srnčie  c) diviačie  d) medailóniky 
 
7. Vypíš z textu dve rôzne slová, v ktorých je slabikotvorná spoluhláska.   
 
8. Vypíš z textu pri najlacnejšom jedle slovo, v ktorom dochádza k spodobovaniu. 
 
9. Pomenuj interpunkčné znamienko v slovnom spojení brusnicovo-šípkovou.   

13. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Iveta Janotková 
14. Dátum 23. 02. 2022 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Marcel Chrvala 
17. Dátum 23. 02. 2022 
18. Podpis  

 
Príloha: 
 
Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

Polievky (podľa sezónnej ponuky)  
Špeciality z diviny*  
200 g Jelení steak (grilovaný jelení chrbát s brokolicou a brusnicovou omáčkou)  10,90 €  
200 g Dusené srnčie stehno na červenom víne (srnčie karé dusené na červenom víne     9,50 €  
200 g Srnčie karé plnené šunkou, syrom a šampiňónmi        9,45 €  
200 g Srnčí steak s brusnicovou omáčkou (steak zo stehna s brusnicovou omáčkou)    10,70 €  
200 g Jelenie medailóniky (jelenie medailóniky s brusnicovo-šípkovou omáčkou)        9,80 €  
200 g Jelenie na smotane (jelení chrbát na spôsob sviečkovej, knedľa)       9,90 €  
200 g Jelení guláš (guláš z jeleňa podľa starého poľovníckeho receptu, knedľa)      8,60 €  
200 g Diviak v šípkovej omáčke (pečený diviak vo výbornej šípkovej omáčke)     10,40 €  
200 g Plátky z diviaka na šampiňónoch           9,10 €  
 
Prílohy (podľa sezónnej ponuky)  
* Ku každej špecialite z diviny sa podáva 3 dl jemne sýtenej minerálnej vody (v mesiacoch november – marec 2 dl 
bylinkového čaju).  


