
 

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 odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava 
7. Názov mimoškolskej činnosti Mimoškolská činnosť - semináre – Maturita 

z anglického jazyka  

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

8.12.2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Lomonosovova 2797/6, Trnava, č. 172 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti PhDr. Bibiána Bačová  

11. Odkaz na webové sídlo zverejnenej 

správy 

 

www.sosos-trnava.sk; www.trnava-vuc.sk 

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

 

 

Hlavné body:  Zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov , zvyšovanie ich komunikačných 

kompetencií. 

 

Témy stretnutia: Maturitná téma : Ročné obdobia, počasie, príroda okolo nás - fauna a flóra, stav 

životného prostredia, prírodné katastrofy, opis a porovnávanie obrázkov, analýza maturitného testu, 

konverzačné cvičenia- Role plays 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Stretnutie na seminári Maturita z anglického jazyka bolo zamerané na rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov, rozvíjanie slovnej zásoby a rozvíjanie čítania s porozumením a počúvania s 

porozumením. Témou stretnutia bola téma Ročné obdobia, počasie, príroda okolo nás - fauna a flóra, 

stav životného prostredia, prírodné katastrofy. V úvode stretnutia sme sa zamerali na opakovanie už 

získanej slovnej zásoby týkajúcej sa predošlej témy a súčasne sme slovnú zásobu obohacovali o 

pojmy, ktoré boli pre žiakov neznáme. Pri rozvíjaní komunikačných zručností sme sa zamerali na 

vyjadrenie svojho názoru. Žiaci vyjadrovali svoj názor a postoj k prírode a jej ochrane. Tiež sa 

vyjadrovali ku rôznym kontroverzným otázkam, ako napr. vplyv konania ľudí na zhoršovanie 

životného prostredia a stým súvisiace prírodné katastrofy a ich dôsledky. Zamerali sme sa tiež na 

možnosti, ako tieto problémy vyriešiť. Následne si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu o frázy 

zamerané na vyjadrenie svojho súhlasom s názorom iného človeka, ale tiež sa naučili, ako vyjadriť, 

že s názorom iného človeka nesúhlasím. Žiaci si počas seminára precvičovali zručnosti počúvanie s 

porozumením a čítanie s porozumením. Texty a nahrávky boli tematicky zamerané na tému Príroda 

a ročné obdobia. Aj prostredníctvom čítania a počúvania si žiaci rozvíjali slovnú zásobu, ale 

predovšetkým sa zdokonaľovali v týchto zručnostiach a tým pripravovali na maturitné skúšky z 

http://www.trnava-vuc.sk/


anglického jazyka. Na záver stretnutia sme zhrnuli osvojenú slovnú zásobu prostredníctvom 

jednoduchých didaktických hier (Alphabetical games – pomocou písmeniek abecedy si žiaci 

opakovali slovnú zásobu z danej maturitnej témy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) PhDr. Bibiána Bačová  
14. Dátum 8.12.2022 

15. Podpis  

16. Schválil (meno, priezvisko) PaedDr. Darina Šulková 
17. Dátum 8.12.2022 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
 

 

P r i or itná o s :  Vzde l ávani e  

Špe c i f ický c i eľ :  1 .2 .1  Zvýš i ť  kval i t u o dbo r ného vzde l ávani a a  pr í pr avy 

r e f l ektujúc po t r eby t r hu pr ác e  

P r i j ímateľ :  Tr navs ký s amo s právny kr aj   

Názo v pr o j ektu:  P r e poje nie s t redoš kolského vzde l ávani a s  pr axo u v 
Tr navs ko m s amo s právno m kr aj i 1  

Kó d ITMS pr o j ekt u:  3 1 2 011AGY4  

Akt i vi t a,  r e s p.  názo v s e mi nára  Mi mo š kolská č i nnosť/s emi nár Mat ur ita z  angl i c ké ho 
j azyka 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania aktivity: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 

Trnava, č. 172 

Dátum konania aktivity: 8. 12. 2022 

Trvanie aktivity: od 14:30             do     16:30       hod. 

 

Meno lektora resp. lektorov a podpis: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. PhDr. Bibiana Bačová  

 

Zoznam účastníkov seminára: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1. Arpáš Kristián  

2. Assuncao Patrick  

3. Benovič Andrej  

4. Blahová Jana  

5. Boháček René  

6. Elišová Tamara  

7. Grauza Matej  

8. Horina Michal  

9. Horina Patrik  

 
 

 

 



č. Meno a priezvisko Podpis 

10. Kiss Miroslav   

11. Král Jakub  

12. Krbicová Katarína  

13. Prokešová Zuzana  

14. Rajt Dušan  

15. Štastný Jakub  

16. Virág Branislav  

17. Zachar Lukáš  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 


