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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. Iveta Kurillová 

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. 2021 – 31.05.2021 
Správa o činnosti: 

 

Čitateľská gramotnosť v angličtine 
Trieda: II.D – 1 skupina 

Odbor: dopravná akadémia 
Trieda: II.PB – 1 skupina 

Odbor: prevádzka a ekonomika 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:  
Žiaci pokračovali v čítaní a  práci s umeleckým textom – Daniel Defoe: Robinson Crusoe.  

Každá z hodín mala podobnú štruktúru – aktivity pred čítaním textu, v priebehu čítania a po 

prečítaní. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie predstavivosti, vyhľadávanie informácií v 

texte, na spätnú väzbu po prečítaní. Žiaci rozvíjali svoje komunikačné schopnosti, 

upevňovali vedomosti z gramatiky pri písaní a tvorení viet. Po prečítaní románu dostali 

pracovný list s úlohami – ich cieľom bolo zistiť, či žiaci rozumejú textu a či vedia vyhľadať 

v texte potrebné informácie. 

Ďalšie hodiny boli venované aktuálnym udalostiam a sviatkom v tomto období. Jedna z 

hodín bola zameraná na sviatok sv. Patrika – žiaci si prečítali novinovú správu o sviatku na 

webe BBC, prečítali základné informácie o sviatku, vypracovali úlohy k textu a v závere 

hodiny lúštili online krížovky zamerané na slovnú zásobu k sviatku. 
Ďalšia hodina bola venovaná blížiacej sa Veľkej noci. Žiaci si prečítali informácie o sviatku 
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a tradíciách s ním spojených a vypracovali úlohy. Slovnú zásobu opäť precvičili zábavným 

spôsobom cez online krížovky. Cieľom týchto hodín bolo dozvedieť sa zaujímavé fakty o 

sviatkoch a zábavným spôsobom precvičiť slovnú zásobu. 
 

Apríl: 
Tento mesiac sme venovali práci s časopisom Gate a Bridge. Žiaci pracovali s rôznymi 

typmi článkov na rôzne témy. Jedna hodina bola venovaná oslavám Veľkej noci v rôznych 

krajinách sveta. Žiaci porovnávali veľkonočné zvyky s tými u nás. 
Ďalšia hodina bola zameraná na prácu s textom o ohrozených zvieratách. Počas čítania 

textu žiaci dopĺňali chýbajúce informácie do tabuľky. Práca bola zameraná na vyhľadávanie 

podstatných informácií. Zároveň diskutovali o možnostiach ochrany zvierat a aj životného 

prostredia, o ohrozených zvieratách na Slovensku. 

Ďalšie hodiny boli zamerané na texty týkajúce sa hudby, ktorú mladí ľudia počúvajú. 

Dopĺňali chýbajúce slová do textu piesne, rozoberali zmysel textu, vypočuli si ukážky 

piesní a rozprávali o svojej obľúbenej hudbe. Cieľom týchto hodín bolo naučiť žiakov 

orientovať sa v textoch s rôznymi témami a hľadať podstatné informácie. 
 

Máj: 
Hodiny v tomto mesiaci boli venované práci s umeleckým textom – Edgar Allan Poe: The 

Black Cat. V úvode sme predstavili základné fakty o živote spisovateľa. Žiaci vyhľadávali 

základné informácie o autorovi na internete, navštívili aj web stránku múzea E.A.Poa 

v Richmonde. Prezreli si jednotlivé expozície a vyhľadávali zaujímavosti nachádzajúce sa v 

múzeu.  Každá z hodín mala podobnú štruktúru – aktivity pred čítaním textu, v priebehu 

čítania a po prečítaní. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie predstavivosti, vyhľadávanie 

informácií v texte, na spätnú väzbu po prečítaní. Žiaci rozvíjali svoje komunikačné 

schopnosti, upevňovali vedomosti z gramatiky pri písaní a tvorení viet. Poviedku si aj 

vypočuli a tak rozvíjali aj počúvanie s porozumením. 

  

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Iveta Kurillová, 31.5.2021 

Podpis  

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

Podpis  

 


