
 

 

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 technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec 

7. Názov mimoškolskej činnosti Práca s textom - krúžok 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

7. 3. 2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec, učebňa č.5  

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Martina Ráciková, Mgr.  

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.Oboznáenie žiakov s témou – vlastné materiály žiakov 

2.Nesúvislý text – diskusia, výber študijného materiálu, stručné vyhodnotenie výberu 

3.Práca s vybraným pracovným materiálom žiakov 

4. Práca vo dvojiciach 

5. Vyhodnotenie práce žiakov  

6. Diskusia – Zaujímavý film 

7. Online predaj vstupeniek do kina 

8. Záver  

 

Témy stretnutia 

Nesúvislý text  - dobrovoľná DÚ 

Žiaci sa vzájomne oboznámili so študijným materiálom / nesúvislý text s úlohami/, ktorý si v rámci 

dobrovoľnej DÚ  z predchádzajúceho stretnutia/ pripravili na tento krúžok. 

Pripravené materiály žiakov : 

- cestovný poriadok – Hlohovec – Trnava 

- jedálny lístok 

- leták LIDL a BILLA 

- program Kino Úsmev 

- vysvedčenie 

- televízny program /  noviny TV max /  

- Hlohovecko – inzertné noviny 

- rozvrh hodín 

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


Po hlasovaní a vyhodnotení sa členovia krúžku dohodli, že budeme pracovať s materiálom  

,, Program Kina Úsmev.“ 

 

Pracovný list č.1 –Program Kino Úsmev 

Žiaci pracovali s pracovným listom Program kina Úsmev - November, ktorého súčasťou  bolo 12 

úloh .  Pracovali vo dvojiciach, pričom odpovede si zapisovali  a potom prezentovali pred triedou. 

V druhej časti stretnutia nasledovala diskusia na tému  : Tento zaujímavý film som videl v kine.  

V tretej časti stretnutia žiaci popisovali postup pri kúpe online vstupeniek. Na internete hľadali  

výhody tejto kúpy  a porovnávali ju s kúpou vstupeniek osobne tesne pred predstavením. 

 

 

Vyhodnotenie a záver 

Práca žiakov v krúžku zaujala, keďže radi pracujú s textami, ktoré sú im blízke a aktuálne. 

 Skonštatovali sme, že žiaci kino často nenavštevujú / aj kvôli pandémii / takže spolužiakom 

nevedeli ponúknuť veľa typov na zaujímavý film, ktorý naposledy videli. 

Zaujala ich práca, pri ktorej si skúšali kúpu vstupeniek online. 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

 Pracovná atmosféra bola  živá a spontánna. Na záver som žiakom ponúkla niekoľko typov 

z filmovej tvorby, ktoré si môžu pozrieť aj prostredníctvom internetu. Dohodli sme sa, že jednou 

z tém preberaných na krúžku môže byť aj filmový text , ktorý môžeme analyzovať po vzhliadnutí 

vybraného filmu. 
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