
 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  
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11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 
www.trnava-vuc.sk, www.sosthc.edupage.org 
 

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

 

Hlavné body 

 

1. privítanie žiakov 

2. oboznámenie s témou krúžkovej činnosti – frázové slovesá 

3. rozdelenie, použitie frázových slovies 

4. diskusia 

 

Témy stretnutia 

 

Keďže frázové slovesá sú veľmi často používané v anglickom jazyku, zopakovali sme si 

základné frázové slovesá a naučili sa pár nových, ktoré sa často opakujú, napríklad 

v maturitných testoch. 

Frázové slovesá sa skladajú zo slovesa a predložky alebo príslovky, ktoré upravujú alebo 

úplne menia význam slovesa. Používajú sa najmä v bežnej reči. Stačí, že si pomýlime 

predložku a môže dôjsť k nedorozumeniu. Preto je veľmi dôležité naučiť sa ich správne 

používať.  

 

Naučili sme sa rozdelenie frázových slovies:  

 Frázové slovesá s doslovným významom 

 Frázové slovesá s preneseným významom 

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


 Tranzitívne frázové slovesá 

 Netranzitívne frázové slovesá 

 Oddeliteľné frázové slovesá 

 Neoddeliteľné frázové slovesá. 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

 

Žiakov zaujali samozrejme najmä frázové slovesá s preneseným významom, pretože 

význam samotného slovesa nám nepomôže, musíme poznať význam celého frázového 

slovesa ako takého – napr. look after, turn down, run over etc.... Myslím, že žiakov téma 

zaujala, pretože frázové slovesá sa skutočne používajú veľmi často i v textoch 

v učebniciach.  
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