
 

 

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 
27. 10. 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 
3. Diskusia, záver 

Východiskový text 
 

    Ukážka 1 
Naostatok si Schliemann zhlboka vydýchne a povie: „Píš, Sofia, budem ti diktovať: 
1. jedna čelenka dlhá päťdesiatjeden centimetrov, tvorí ju zlatá reťaz, na jej oboch koncoch visí osem 
retiazok husto povykladaných drobnými lístočkami zo zlata, na konci každej z reťazí je idol s hlavou 
sovy. Z čelenky visí – počkaj, chytro ich zrátam – sedemdesiatštyri retiazok takisto povykladaných 
zlatými lístočkami, všetky sú ukončené dvojitými lístočkami; 
2. jedna čelenka päťdesiatpäť centimetrov dlhá, čosi vyše centimetra široká so štyridsiatimi siedmimi 
desať centimetrov dlhými retiazkami, ozdoba na sluchách sa skladá zo siedmich zlatých retiazok 
ozdobených  lístočkami; 
3. jedna čelenka vyzdobená ornamentom vytvoreným lístočkami; 
4. dve nepomerne kratšie náušnice, inak podobné predchádzajúcim; 
5. nesčíselné množstvo drobných predmetov zo zlata, ktoré boli pravdepodobne navlečené na nite 

alebo pripevnené na kožu či látku, majú podoby kocky, hviezdice, lístočkov, valčekov, 
prsteňov.“  

 
1. Ktoré z uvedených slov možno doplniť na zakryté miesta v ukážke 1? 

        a) obrovských, navlečené,                 b) obrovských, zreštaurované, 
        c) drobných, navlečené,    d) drobných, zreštaurované. 
 



 2. Podčiarknuté slovo sa v ukážke 1 vzťahuje na:  
    a) zlatá reťaz,         b) drobný lístoček,         c) osem retiazok,         d) idol s hlavou sovy. 
 
3. Na koľkých retiazkach sa v ukážke 1 nachádzali drobné lístočky zo zlata?  (Číslovku napíš 
slovom.)  
 

Ukážka 2   
Setchi, faraón Egypta, ktorého prezývali „Víťazný býk“, stál asi desať krokov za synom. Hovorilo   sa 
o ňom, že už len jeho prítomnosť paralyzovala nepriateľov. Jeho prenikavý duch, ostrý ako zobák sokola, 
zasiahol všade a nebolo nič, čo by nevedel. Setchi, štíhly muž s prísnou tvárou, vysokým čelom, orlím 
nosom a vystupujúcimi lícnymi kosťami, bol stelesnením autority. Uctievaný a obávaný, vrátil Egyptu 
jeho niekdajšiu slávu. 
Štrnásťročný Ramzes, ktorého postava už bola postavou dospelého muža, sa stretol s otcom po prvý raz. 

    4. Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 2? 
    a) Šestnásťročný Ramzes už vyzeral ako dospelý muž, jeho postava vôbec nepôsobila chlapčensky. 
    b) Ramzes sa stretol so súčasným faraónom Egypta Setchim prvýkrát vo svojom živote. 
    c) Setchi sledoval svojho syna, ktorého prezývali „Víťazný býk“. 
    d) Nepriatelia sa snažili poštvať Ramzesa proti jeho otcovi a zbaviť ho trónu.     
 
    5. V ktorej možnosti je správne vysvetlený význam slova autorita?  
    a) nezávislosť, samostatnosť,                 b) príťažlivosť, pútavosť,  
    c) všednosť, bežnosť,                   d) uznávaná vážnosť, vplyv. 
 
    6. Aký je to človek, ktorého duch je ostrý ako zobák sokola? V ktorej z možností je správne  vysvetlené 
slovné spojenie?    
    a) človek, ktorý rozmýšľa, dobre a rýchlo uvažuje,  
    b) človek, ktorý často zapríčiňuje ťažkosti, 
    c) človek, ktorý uteká, rýchle beží,  
    d) človek, ktorý veľmi pozorne počúva, zo zvedavosti sa usiluje čo najviac zachytiť. 
 
    7.  Ako autor charakterizuje Setchiho? 
    a) Nepriatelia sa ho nebáli, lebo bol múdry a rozvážny. 
    b) Uctieval starých duchov a jeho uctievali obyvatelia Egypta. 
    c) Z jeho tváre vyžarovala prísnosť, ktorá mu pomohla prinavrátiť Egyptu bývalú slávu.  
    d) Orlí nos, bacuľatá tvár, štíhle telo a túžba po neskrotných radovánkach – to bol Setchi. 
 
    8. Pokračujete v Ramzesovej charakteristike – vonkajšej i vnútornej (spolu 6 viet). 
 

Riešenie:   1c, 2a, 3 Na osemdesiatich deviatich retiazkach..., 4b, 5d, 6a, 7c 
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