
 

 

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 
14. 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. Úvod, prezencia.  
2. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením k učivu z morfológie 
3. Diskusia, záver 

Východiskový text 

 

Arktída sa topí 

Teploty v Arktíde už dlhší čas 
lámu rekordy. V poslednej 
výročnej správe amerického 
Národného úradu pre výskum 
oceánov, morí a atmosféry 
štyridsaťšesť vedcov z desiatich 
krajín tvrdí, že Arktída sa topí. 
Ľad je čoraz tenší, rýchlejšie sa 
láme a odplavuje sa z Arktídy do 
Atlantického oceánu. Tmavá vodná hladina zbavená ľadovej prikrývky absorbuje viac slnečného 
žiarenia a v morských hlbinách sa dejú procesy, ktoré môžu mať osudné následky pre celú planétu. 
Nedá sa vylúčiť, že topenie Arktídy bude mať dramatické dôsledky pre podnebie celej zemegule. 



Čoraz teplejšie podnebie vážne ohrozuje viaceré druhy zvierat a rastlín, ktoré prichádzajú o potravu 
a prirodzené prostredie. Spojené štáty americké zaradili na zoznam ohrozených druhov medvede. 
V nebezpečenstve sú tučniaky a ďalšie morské živočíchy. Ubráni sa naša planéta zhubnému vplyvu 
tepla? 

(Z internetu, upravené) 

1. Pomenuj slovesnú osobu, ktorá je použitá v texte.  

2. Napíš tvar neurčitku slovesa sú.   

3. Napíš sloveso z názvu textu v budúcom čase.   

4. Rozhodni, či sloveso z názvu textu je činnostné alebo stavové. 

5. Utvor rozkazovací spôsob 2. os. jednotného čísla od slovesa ubrániť.    

6. Uveď tri gramatické kategórie podčiarknutých slov v texte.  

7. Vypíš z textu slovesné podstatné meno.   

8. Vyhľadaj v texte zvratné sloveso a napíš ho v neurčitku.  
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