
 

 

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 Komunikácia v ANJ - krúžok 

8. Dátum uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

23.2.2022 

9. Miesto uskutočnenia mimoškolskej 

činnosti 

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 

2422/5, 920 01 Hlohovec, učebňa č.  

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Lucia Chochlíková 

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 

3. čítanie s porozumením, otázky na porozumenie 

4. diskusia o danej tematike 

5. zadanie úlohy na ďalšiu krúžkovú činnosť 

 

Témy stretnutia 

Príprava slovnej zásoby potrebná k počúvaniu 

Počúvanie krátkych komunikačných situácii – zdroj : listening to Australia – Téma : Nakupovanie  

1.A- V obchode 

1.B – Reklama v obchode 

1.C Nákup práčky 

1.D Telefonát – informácie o používanom aute z dôvodu záujmy o kúpu 

Práca s textom – pripravené texty k jednotlivým dialógom 

 

Odpoveď na vopred pripravené otázky – práca v skupinách 

Práca v dvojiciach a príprava krátkych dialógov – na tému Nakupovanie- pomocou fráz z počúvania 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia 

Pred počúvaním sme si zhrnuli slovnú zásobu týkajúcu sa textov z počúvania, ktorú sme použili vo 

vetách. 

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


Po počúvaní sme pracovali s vopred pripravenými textami, kde sme odpovedali na otázky 

vyplývajúce z počúvania. 

 

Žiaci sa snažili zachytiť čo najviac informácii z počúvania a následne používali frázy z počúvania 

 v komunikácii. Pracovali tvorivo pri príprave vlastných dialógov. Využili sme aj skupinovú prácu 

pri odpovediach na otázky z počutého. 

Počas krúžku sa žiaci obohatili novou slovnou zásobou a naučili sa ju použiť v komunikácii. 
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