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zverejnenej správy 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Úvodný, motivačný príhovor 

Referáty členov krúžku 

Spoločenská hra 

WEB našej školy 

Prezentácie 

Stretli sme sa opäť v učebni 01. Atmosféra ako vždy bola veľmi príjemná, priateľská. V prvej časti 

po úvodnom motivačnom príhovore referovali žiaci, aké odborné práce vykonávali v uplynulom 

období na vysunutých pracoviskách a v duálnych podnikoch. V druhej časti sme si zahrali 

spoločenskú hru: „Nie je mesto ako mesto“ , pozreli sme si nové príspevky na webovej stránke našej 

školy a pripravili sme ppt o našich cieľoch, zámeroch a predstavách.  

V tretej časti nášho stretnutia sme sa pozreli na našu prezentáciu, doplnili sme slide o našej činnosti 

a dohodli sme sa, kto, kde, s kým a ako spraví video-záznam o činnosti podnikov a podnikateľov, 

ktorí podporujú našu činnosť. 

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

názory aj k jednotlivým referátom o jarných prácach na jednotlivých pracoviskách, aj počas 

spoločenskej hry, aj pri tvorbe a doplňovaní prezentácie. Žiaci majú pozitívny prístup k svojim 

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


učebným odborom, radi rozoberajú, opravujú a montujú motorové vozidlá a majú výborný vzťah 

k práci. S veľkým oduševnením rozprávajú o svojich zážitkoch na poľnohospodárskych družstvách 

a u súkromných podnikateľoch. 

 

Informácie sme získali na :  

 

www.sostechga.edupage.org  

 

a zo súkromných záznamov z mobilných telefónov. 
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