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11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Úvodný, motivačný príhovor 

Referáty členov krúžku 

Príprava na záverečné skúšky 

Environmentálna činnosť 

Prezentácia z činnosti krúžku 

Aj posledné stretnutie sa uskutočnilo v učebni 01. Atmosféra aj teraz bola veľmi príjemná, priateľská. 

V prvej časti po úvodnom motivačnom príhovore členovia krúžku porozprávali ako vypracovali 

otázky na záverečné skúšky. Vzájomne sme si skontrolovali vypracované otázky, potom sme ich 

skopírovali a rozmnožili a odovzdali sme aj ostatným spolužiakom  našej triedy vypracované 

materiály. V druhej časti sme sa dohodli, kto čo ešte dokedy zabezpečí na záverečné skúšky, 

spracovali sme rozpis úloh, dohodli sme sa, ako sa oblečieme v deň praktickej časti záverečných 

skúšok a ako v deň ústnej časti záverečných skúšok. 

V tretej časti nášho stretnutia sme sa opäť venovali environmentálnej činnosti. Poliali sme kvety okolo 

budovy, na chodbách školy a v miestnosti 01. Vyniesli sme do zberných nádob separovaný odpad.  

Ako vždy, aj na tomto stretnutí mali žiaci dobrú náladu, vtipkovali a mali veku primerané doplňujúce 

názory v každej fáze našej činnosti.  

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


Na záver sme si pozreli našu prezentáciu krúžku. Nakoľko nie je na 100% dokončená, tak sme sa 

dohodli, že v deň odovzdávania vysvedčení sa ešte stretneme a vložíme do nej materiály, ktoré si 

myslíme, že by zvýšili úroveň prezentácie. 
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