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Štvrťročná správa o činnosti pedagogického zamestnanca pre 

štandardnú stupnicu jednotkových nákladov „hodinová sadzba 

učiteľa/učiteľov podľa kategórie škôl (ZŠ, SŠ) - počet hodín strávených 

vzdelávacími aktivitami („extra hodiny“)“ 
 

Operačný program OP Ľudské zdroje  

Prioritná os 1 Vzdelávanie  

Prijímateľ Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 

113, Košice 

Názov projektu Prepojenie vzdelávania s praxou na SPŠD 

v Košiciach 

Kód ITMS  312011AGS2 

Meno a priezvisko pedagogického zamestnanca Mgr. Martina Adamčíková 

Druh školy  stredná škola 

Názov a číslo rozpočtovej položky rozpočtu 

projektu 
4.6.1. štandardná stupnica jednotkových 

nákladov - extra hodiny. 

Obdobie vykonávanej činnosti 1.12.2020-28.2.2021 

Správa o činnosti: 

 

Čitateľská gramotnosť v angličtine 

Trieda: II.T 

Odbor: technika a prevádzka dopravy 

 

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

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

rôznych typoch textov 
 

 

December – Naďalej boli súčasťou hodín prezentácie žiakov na tému: Text mojej 

obľúbenej piesne. Na hodinách sme sa venovali aj čítaniu o anglicky-hovoriacich krajinách. 

Text sme mali zo sprístupnených online časopisov. V tomto období to boli témy Vianoce 

v USA a Austrálii a história vzniku sviatku svätého Mikuláša. Žiaci sa z prečítaného textu 

dozvedeli veľa nových informácií a naučili sa nové anglické slová. V diskusii hľadali 

v texte odpovede na položené otázky a porovnávali slávenie sviatkov na Slovensku 

a v zahraničí. 

 

Január - Počas hodín v januári sme naďalej čítali o anglicky-hovoriacich krajinách. Texty 

z časopisov boli zamerané na geografiu a poznávanie známych miest v USA a Veľkej 

Británii. Texty boli doplnené obrázkovými prezentáciami o monumentoch New Yorku 

a Londýna. Získané poznatky si žiaci preverili v kvíze o Británii a USA. Podrobnejšie 

informácie o Soche slobody si prečítali z pracovného listu, ktorého súčasťou boli aj úlohy 

na čítanie s porozumením. V závere hodín žiaci vyjadrovali svoje plány, ktoré miesta 

a mestá by radi navštívili. 
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Február – V mesiaci február žiaci začali čítať a pracovať s umeleckým textom - William 

Shakespeare- Romeo and Juliet. Žiaci sa na hodine dozvedeli základné informácie 

o autorovi a znakoch umeleckého textu. V úvode každej hodiny sme si zopakovali fakty 

o autorovi a dej prečítaného textu. Žiaci mali svoje odpovede podporiť prečítaním úryvku 

z textu. Počas hodín žiaci nahlas čítali umelecký text, ktorý následne analyzovali a tým si 

rozšírili slovnú zásobu. V čítaní tohto literárneho diela budeme pokračovať aj v mesiaci 

marec. 
 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martina Adamčíková, 4.3.2021 

Podpis  

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

Podpis  


