
 

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 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov školy 
Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta 

7. Názov mimoškolskej činnosti 
Krúžok bez písomného výstupu:  

Práca s textom v anglickom jazyku 

8. Dátum uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 
2.11.2021 

9. Miesto uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 

Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta Esterházyovcov 

712/10, 924 34 Galanta - miestnosť/učebňa: 1/3 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Monika Ráczová 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

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

Úvod do techniky a metódy čítania s porozumením 

Čítanie kratších textov na precvičenie techník a metód čítania s porozumením 
 
Na úvod som žiakom v skratke vysvetlila ciele krúžku.  
Ďalej sme postupne prechádzali jednotlivé techniky a metódy čítania s porozumením, vždy som 
najprv jednu vysvetlila teoreticky frontálnym vyučovaním, rozdala som texty s cvičeniami na 
precvičenie danej techniky (metódy) a žiaci splnili danú úlohu. 
Potom sme prešli na ďalšiu techniku, až kým sme neprešli všetky. 
Zameriavali sme sa najmä na techniky, ktoré sa opakujú v maturitných skúškach externej časti – 
úlohy na určovanie, či je dané tvrdenie správne/nesprávne a v ktorom odseku túto informáciu 
našli, úlohy na priraďovanie (zoraďovanie) tém k odsekom textu, a doplňovanie správneho slova 
do vety na základe prečítaného textu. 
Miestami bolo nutné žiakov motivovať k väčšej usilovnosti, tak som vždy zdôraznila, že môžu využiť 
túto príležitosť ako efektívnu prípravu na maturitnú skúšku, kde sú získané body za čítanie 
s porozumením veľkou časťou celkového hodnotenia. 
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