
 

 

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 
08. 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: Tvorivou činnosťou rozvíjať literárne kompetencie. Súbor aktivít vedie 

k zmene žiaka z jednoduchého príjemcu na spoluautora diela. Tvorbou textu rozvíjať 
kreativitu a myšlienkovú nezávislosť žiakov. Každému mladému človeku je predsa 
prirodzený duch bádania, je prirodzená túžba objavovať, zvedavosť 
a záujem o nové, dosiaľ nepoznané. Tvorivou prácou, prežívaním vlastných tvorivých 
postupov, sa žiak vychováva ku flexibilite, k objavovaniu nových súvislostí, k originálnosti, 
k nezávislosti myslenia, k experimentovaniu, k iniciatíve.  

3. Vytvorenie návrhu pracovného listu 
4. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením 
5. Záver 

Východiskový text 

 
Žil raz jeden šťastný obuvník. Šil ľuďom topánky, za svoju poctivú prácu mu spokojn_ klienti vždy 
nechali toľko, že mal dosť na živob_tie pre celú svoju rodinu. Účty si neviedol, ľuďom dôveroval.  
     Bol to veselý obuvník, stále si spieval, tešil sa a ch_r o jeho veselosti sa rozšíril po celom okolí. 
A pretože ľudia radosť milujú, nuž chodili mnohí za zručným obuvníkom v nádeji, že sa aj im 
dostane z toho lieku pre dušu.  
     Avšak stala sa zlá vec. Obuvníkovi nariadili začať za prácu brať peniaze. Jeho život sa zmenil. 
Mnoho času musel venovať účtom. Musel počítať počet vyrobených topánok, množstvo použitého 
materiálu, musel vypočítať cenu, viesť účtovníctvo. A to všetko bola veľmi vážna vec, zaberala 



mnoho času i námahy. Namiesto radosti sa do srdca ako tichý zlodej začala vkrádať nervozita, 
nepokoj.  
     A z obuvníkovej chalupy bolo počuť stále menej spevu a stále menej ľudí sa prichádzalo sýtiť 
jeho veselým srdcom. Nezdá sa vám, že i dnes chodí okolo nás veľa smutných „obuvníkov"? Bez 
úsmevu, bez túžby žiť, lebo dovolili radosti z krásnych okamihov uletieť a nahradili ju starosťami o 
luxusnejší a úspešnejší život, o život na vysokej nohe.  

Daniela Zubčáková: Zamyslenie na dnešný deň  

 
1. Z textu nevyplýva:  

a) šťastný obuvník bol veselý, lebo bol bohatý  
b) veselý obuvník poctivo vyrábal topánky  
c) šťastný obuvník bol známy v celom okolí  
d) veselý obuvník mal veľa zákazníkov  
 

2. Označ slovo, na ktoré odkazuje podčiarknuté zámeno v poslednom odseku:  
a) okamih   b) spev    c) obuvník   d) zlodej  

 
3. Z textu vyplýva:  

a) život veselého obuvníka zmenil zlodej  
b) radosť je veľmi vážna vec a zaberá veľa času  
c) obuvník objavil zázračný liek na dušu  
d) radosť nahrádzame starosťami o lepší život  
 

4. Urč vetný člen zvýrazneného slova v druhom odseku:  
a) predmet   b) podmet   c) prívlastok   d) prístavok  
 

5. Označ možnosť so správnym pravopisom:  
a) spokojný, na živobytie, chýr  
b) spokojný, na živobitie, chír  
c) spokojní , na živobytie, chír  
d) spokojní, na živobitie, chýr  
 

9. Uveď počet súvetí v treťom odseku: 
 
10. Uveď význam podčiarknutého ustáleného slovného spojenia (frazeologizmu)  v  poslednej vete:  

a) žiť veľmi skromne  
b) žiť pre veľké ideály  
c) žiť veľmi rýchlo  
d) žiť v prepychu 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Iveta Janotková 
14. Dátum 09. 02. 2021 
15. Podpis  
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Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

 


