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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“)“ 
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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 PhDr. Henrieta Begová 

Druh školy  stredná škola 

Názov a číslo rozpočtovej položkyrozpočtu 

projektu 
4.6.1. štandardná stupnica jednotkových 

nákladov - extra hodiny. 

Obdobie vykonávanej činnosti 01.06.2021- 30.06.2021 

Správa o činnosti: 4. štvrťročná správa 

 

 

Čitateľská gramotnosť v angličtine 

 

Trieda: II.T  

Odbor: technika a prevádzka dopravy 

 

Trieda: II.E 

Odbor: elektrotechnika v doprave 

a telekomunikáciách 

  

 

Cieľ (predmetu):  je zlepšiť jazykovú kompetenciu – čítanie s porozumením. Po 

absolvovaní predmetu žiaci získajú spontánnosť pri vyjadrovaní sa, dokážu sa lepšie 

orientovať v texte a na základe zlepšenia spomínaných zručností budú lepšie pripravení na 

maturitnú skúšku 

Jún- 

Žiaci pracovali v júni prevažne s odborným textom. Rozširovali si svoje vedomosti čítaním 

a diskusiou o klasických technických vynálezoch, ako je internet, televízia a rozhlas. 

Používali knižnú publikáciu „Inventions that changed the World“ (vynálezy, ktoré zmenili 

svet). Na prvej hodine pracovali žiaci s aktivitami pred čítaním a počas čítania nového 

textu, na druhej hodine pracovali metódou samostatnej práce, riešili cvičenia na čítanie 

s porozumením. 

Výstupom žiackej práce bol výstupný test čitateľskej gramotnosti. Žiaci sa otestovali 

z kompetencie čítanie s porozumením. Mali si prečítať 2 texty a hľadať správne 

a nesprávne odpovede, priradiť nadpisy k textom a ďalšie úlohy. Testy priniesli lepšie 

výsledky ako vstupný test, v porovnaním s ním sa nevyskytli trojky. Žiaci si obohatili 

slovnú zásobu, vedia sa lepšie orientovať v texte a aj lepšie vyjadriť svoj názor, dokážu aj 
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vzhľadom na neznámu slovnú zásobu dedukovať správne závery. Možno konštatovať, že 

vzhľadom na uvedené skutočnosti bol cieľ predmetu bol splnený. 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Henrieta Begová, 28.6.2021 

Podpis  

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

Podpis  


