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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 1.03.2020-31.05.2021 

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 
 

 

Marec –V mesiaci marec sme so žiakmi pokračovali v čítaní literárneho diela W. 

Shakespeare- Romeo and Juliet. V úvode každej online hodiny žiaci prerozprávali dej už 

prečítaného textu, potom nasledovalo čítanie jednotlivých kapitol a preklad novej slovnej 

zásoby. Žiaci sa v priebehu čítania knihy naučili nové anglické slová, ktoré mali následne 

použiť v diskusiách online hodín.   

 

Apríl - Počas hodín v apríli sme dočítali literárne dielo Romeo and Juliet. V závere každej 

online hodiny žiaci dostali pracovné listy s otázkami a odpovede na ne hľadali v prečítanom 

texte. Záverečným výstupom z prečítania umeleckého textu bol test zameraný na čítanie 

s porozumením. Počas jednej online hodiny v apríli žiaci pracovali s časopisom Gate. 

Prečítali si o ohrozených druhoch zvierat, príčinách a možnostiach ich záchrany. 

  

Máj – Jedna hodina bola odučená dištančne a ďalšie prezenčne.Na hodinách v máji žiaci 

dočítali text o ohrozených zvieratách a potom vypracovali tabuľku s informáciami 

o ktorých si prečítali. Diskutovali o ohrozených druhoch na Slovensku a porovnávali 
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príčiny ako aj možnosti riešenia tohto ekologického problému. Získané vedomosti využijú 

v maturitnom ročníku v téme Človek a príroda.  

Na ďalších hodinách sme pokračovali v práci s časopisom Gate. Žiaci si prečítali 

o novinkách vo svete robotiky, vypracovali cvičenia k textom a diskutovali o možnostiach 

využitia robotov v dnešnej spoločnosti. Prečítali sme si aj recenziu k filmu a potom každý 

žiak porozprával o svojom obľúbenom filme. K recenzii sme pridali aj čítanie rozhovoru 

s populárnou osobnosťou. 
 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Martina Adamčíková, 02.06.2021 

Podpis  

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

Podpis  


