
 

 

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 
07. 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. Zameranie krúžku: krúžok je určený žiakom druhého ročníka. Obsahovú náplň 

tvoria navzájom prepojené zložky: čítanie s  porozumením, tvorivé písanie, 
kompozícia a štylistika. Ambíciou krúžku je vytvorenie súboru pracovných listov na 
čítanie s porozumením. 

3. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením 
4. Diskusia, záver 

Východiskový text 
 
Školské prázdniny  

  
1. Uveďte deň, ktorý je posledným 
dňom veľkonočných prázdnin:  
a) streda                        
b) štvrtok                      
c) piatok                             
d) utorok  
  
2. Rozhodnite, ktorá možnosť 
nevyplýva z tabuľky:  
a) väčšina prázdnin v školskom roku 
2015/2016 sa začína v piatok  
b) v školskom roku 2015/2016 bude priestupný rok  



c) žiaci zo západného Slovenska budú mať jarné prázdniny mesiac pred najbližšími prázdninami  
d) posledný školský týždeň v školskom roku 2015/2016 bude trvať štyri dni  
  
3. Určte možnosť so správne napísanou číslovkou posledného dňa pred jesennými 
prázdninami:  
a) dvadsaťôsmeho  
b) dvadsiateho ôsmeho  
c) dvadsať ôsmeho  
d) dvadsiatehoôsmeho   
  
4. Doplňte gramaticky a významovo správne informáciu: V školskom roku 2015/2016 bude 

mať každý žiak:  
a) šesťstoraké prázdniny  
b) šestoro prázdnin  
c) šesťráz prázdnin  
d) šesť krát prázdniny   
  
5. Rozhodnite, ktorá možnosť nevyplýva z tabuľky:  
a) veľkonočné prázdniny trvajú päť dní  
b) jarné prázdniny sú vo všetkých krajoch rovnako dlhé  
c) jesenné prázdniny sú len dvojdňové  
d) z tabuľky vyplývajú všetky možnosti a - c   
  
6. Vypíšte z hlavičky tabuľky 1 všetky slová, v ktorých nastáva spodobovanie (asimilácia):  
  
7. Uveďte prvý mesiac v druhom polroku šk. r. 2015/2016, v ktorom nebudú žiadne 
prázdniny:   
  
8. Vypíšte z textu všetky slová, ktoré vznikli skladaním:   
  
9. Vypíšte z textu tabuľky dve slová so slabikotvornou spoluhláskou:  
  
10. Vypíšte z textu všetky slová, v ktorých sa v N uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení 
(slová napísané číslicami neuvádzajte):  

 
Riešenie: 
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Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 


