
 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 

a prípravy reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 

4. Názov projektu    
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s 

praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 

5. Kód projektu  ITMS2014+ 312011AGY5 

6. Názov školy 
Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta 

7. Názov mimoškolskej činnosti 
Krúžok bez písomného výstupu:  

Mladý odborník 

8. Dátum uskutočnenia  

mimoškolskej činnosti 
12.12.2022 

9. Miesto uskutočnenia  

 mimoškolskej činnosti 

Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta Esterházyovcov 

712/10, 924 34 Galanta - miestnosť/učebňa: 0/1 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Agnesa Lovászová 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Úvod 

2. Advent II.časť 

3. Príprava adventného kalendára, 24 dobrých skutkov, 24 vzácnych myšlienok 

4. Filmy Tri oriešky pre Popolušku, Shrek 

5. Námety: ako by sme mohli spríjemniť obdobie pred Vianocami, ako zabezpečiť 

najkrajšie Vianoce, čo pripravíme na Silvestra, novoročné predsavzatia ...  

6. Vianočné rozprávky, príbehy, filmy 

7. Vianočné pozdravy, sms, mms 

8. Námety, úlohy, pomôcky na ďalšie stretnutie 

 
Pokračovaním ADVENTNÝCH aktivít bol po úvode stručný referát členov krúžku, čo pekné, 

užitočné, šľachetné a vznešené videli, zažili, vykonali od posledného stretnutia. Vysoko si cením 

úprimnosť a nadšenie žiakov, ich nápady, aktivitu, nadšenie.... 

V ďalšej časti sme začali venovať príprave adventného kalendára. Inšpirácie sme hľadali na internete 

už na minulom stretnutí 

Hlavné inšpirácie: 

https://korzar.sme.sk/c/22542365/historia-adventnych-kalendarov-sa-zacala-pred-vyse-sto-

rokmi.html   

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
https://korzar.sme.sk/c/22542365/historia-adventnych-kalendarov-sa-zacala-pred-vyse-sto-rokmi.html
https://korzar.sme.sk/c/22542365/historia-adventnych-kalendarov-sa-zacala-pred-vyse-sto-rokmi.html


https://sikovnik.sk/sladkosti-bolo-dost-pozrite-si-skvele-napady-pre-doma-vyrobeny-

adventny-kalendar/ 

Inšpirácie na vianočné výzdoby : 

https://sk.pinterest.com/pin/11892386509980076/ 

Vinše , sms...:  

https://svetstromcekov.sk/top-50-vianocnych-vinsov-a-priani/ 

Počas tvorby sme mali pustené najprv vianočné pesničky, potom rozprávky. Dobre sme cítili, 

atmosféra bola pozitívna, priaznivá, VIANOČNÁ. 

Na záver sme sa dohodli, kto čo zabezpečí na ďalšie, NOVOROČNÉ stretnutie. 
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