
 

Správa o mimoškolskej činnosti 
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Krúžok bez písomného výstupu:  
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8. Dátum uskutočnenia  
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9. Miesto uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 
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10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Monika Czaniková 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

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

Téma nášho posledného stretnutia má názov: The best job in the world – Najlepšia práca na 

svete. 

Na začiatku  študenti vybrali tie činnosti, ktoré môžu vyskúšať v Austrálii, napr. variť 

tradičné jedlá, lyžovať, pozorovať levy a tigre v divočine, pozrieť fosílie dinosaurov atď.  

Vypočuli sme nahrávku, kde ponúkajú šesť pozícií na pol roka v Austrálii, ktoré sú 

netradičné, dobre platené a ešte môžeš dostať extra vreckové k tomu. Obyčajní ľudia 

nazývajú tieto práce ako práca snov. 

Jedna z týchto ponúk je strážca parku v tropickom Queensland, kde úlohou je chrániť 

rastliny a zvieratá v dažďovom pralese, vodopády, dinosaurové fosílie atď. Ďalšia 

zaujímavá práca je fotonovinár pre magazín Time Out, kde fotíš rôzne hudobné stretnutia, 

kaviarne mesta Melbourne, ale aj tučniaky na Filipínskych ostrovoch, surfovanie na Great 

Ocean Road atď. 

Na záver študenti vyriešili dve úlohy – jedna bola doplnenie viet slovami podľa nahrávky 

a druhá bola spojiť pracovné ponuky s náplňami prác. 
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