
 

 

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 
09. 12. 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 k učivu o vetných členoch 
3. Diskusia, záver 

Východiskový text 
Ochrana pôdy 

Ochrana pôdy je vyvolaná znehodnocovaním poľnohospodárskych pôd. Na znehodnocovaní pôdy sa 

podieľajú viaceré faktory. Patria k nim periodické záplavy pôdy pozdĺž vodných tokov, ktoré vážne 

poškodzujú alebo ničia úrodu. Ďalej je to sústavné podmáčanie pôd v oblasti s neupravenými 

odtokovými pomermi a v blízkosti vyvierania vôd v svahoch. Veľmi veľký podiel na znehodnocovaní 

pôdy má aj výstavba komunikácií či rôznych objektov (domov, 

závodov). Najzávažnejšou príčinou znehodnocovania pôd je erózia. 

Pri ochrane pôdy by sa mali realizovať rôzne opatrenia. V boji proti 

erózii je dôležité rozmiestnenie poľnohospodárskych plodín. To by 

sa malo odraziť v špecifických osevných postupoch. Osevné 

postupy sa na eróziu ohrozených pozemkov odlišujú výberom 

vhodných plodín. Z technických opatrení môžeme spomenúť 

budovanie záchytných priekop na zachytenie odtoku vody. 

 

 



1. Určte vetné členy (pomenujte slovom) 

v prvej vete textu: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napíšte, akým slovným druhom je vyjadrený prísudok v prvej vete textu: 

 

 

3. Vyhľadajte v texte 3 slovesné prísudky: 

   

 

 

4. Z podčiarknutej vety vypíšte rozvitý prívlastok.   

 

 

5. Pomenujte zvýraznené vetné členy v druhom odseku textu: 

Pri ochrane  

V boji  

v postupoch  

   

 

ochrana   

pôdy  

je vyvolaná   

znehodnocovaním   

poľnohospodárskych   

pôd  
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