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vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 
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Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Mgr. Martina Adamčíková 
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4.6.1. štandardná stupnica jednotkových 
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Obdobie vykonávanej činnosti 1.9.2020-30.11.2020 

Správa o činnosti: 

 

Čitateľská gramotnosť v angličtine 

Trieda: II.T 

Odbor: technika a prevádzka dopravy 

 

Cieľ (predmetu): zlepšiť čitateľskú gramotnosť ţiakov, rozvíjať čitateľské zručnosti a s tým 

spojené aj komunikačné, písomné a gramatické zručnosti, naučiť ţiakov orientovať sa v 

rôznych typoch textov. 
 

 

September – Ţiaci vypracovali vstupný test zameraný na čítanie s porozumením. Výsledky 

testu poukázali na rôzne úrovne ţiakov v tejto oblasti. Počas školského roka budeme 

pracovať na ich odstránení.   

Ţiakom som zadala projekt, aby počas nasledujúcich hodín I. polroka, pomocou prezentácie 

spracovali tému: Text mojej obľúbenej piesne. 

 

Október – V mesiaci október ţiaci pracovali s odbornými textami, ktoré sa venovali 

počítačovej technike. K dispozícii mali pracovné listy, ktoré vypracovávali v skupinách. 

Naučili sa odborné pojmy a v diskusii sa vyjadrovali k ich vzťahu k moderným 

technológiám. 

Jedna hodina prebehla prezenčne a druhá dištančne, keďţe od 12. októbra 2020 prešli SŠ na 

dištančné vzdelávanie. Online hodiny boli realizované cez MS Teams.  

Vybraní ţiaci odprezentovali svoje práce, rozobrali obsah textu ich obľúbenej piesne 

a v závere kaţdej prezentácie sme si vypočuli aj ukáţku piesne. Potom nasledovala 

diskusia, v ktorej sa ţiaci vyjadrovali, či daný text piesne poznajú a ako ho vnímajú. 
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Cieľom tohto projektu bolo najmä rozvíjanie schopnosti porozumieť lyrickému textu 

a rozvíjanie komunikačných zručností. 

 

November – Súčasťou kaţdej hodiny v mesiaci november boli prezentácie: Text mojej 

obľúbenej piesne. Ţiaci taktieţ pracovali s odborným textom ako aj s online verziou 

časopisov Gate a Bridge, v ktorých sme si čítali o reáliách anglicky hovoriacich krajín. 

V novembri to bola téma sviatku Thanksgiving, jeho história a súčasnosť. Ţiaci si po 

prečítaní textu vytvorili vlastnú databázu slovnej zásoby z textu, na základe ktorej mali 

prerozprávať prečítaný text. Pomáhal im pri tom aj pracovný list. 
 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martina Adamčíková, 4.12. 2020 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Martin Hospodár 

Podpis  


