
Priebežná správa o PK CUJ 
 
      Po vypracovaní tematických plánov a plánu PK  hneď v septembri  zabezpečovali 
členovia PK CUJ pre ţiakov učebnice, ktoré si ţiaci financujú sami. Do ŠkVP doplnili 
chýbajúce prierezové témy.  PhDr. Ţipajová  začala pracovať so ţiakom Jozefom 
Antolom z II.D a Šimonom  Miňom  z I.A a s ich prípravou na ONJ. Mgr. Nadzamová 
zasa s Borisom Drobným z II.A, ale po jej odchode na PN sa ho ujali Mgr. 
Demčáková a Mgr. Savkanič . V decembri 2011 sa uskutočnilo školské kolo 
jazykových olympiád. V školskom kole OAJ vyhral 1. miesto Boris Drobný, ktorý 
spomedzi deviatich súťaţiacich si  z  obvodného kola priniesol pekné  2.miesto, ale 
ţiaľ  do krajského kola nepostúpil.   V  ONJ získal 1. miesto Jozef Antol z II.D a ako 
víťaz obvodného kola postúpil  aj do krajského kola, ktoré sa uskutoční aţ vo februári 
2012 v Prešove. 
 
      V tomto školskom roku naši členovia vedú tri krúţky záujmovej činnosti. Mgr. 
Nadzamová začala s maturitným seminárom, ale uţ zo spomínaných dôvodov krúţok 
prevzala Mgr. Demčáková. Podobné zameranie má aj krúţok NEJ, ktorý vedie Mgr. 
Pavučková, a ktorý je otvorený aj neprihláseným ţiakom, teda kaţdému, kto chce 
prísť, -  tak môţu pracovať a zdokonaľovať sa aj zaostávajúci ţiaci. Tretí krúţok 
vedie Mgr. Sipská – ten je zameraný na umeleckú tvorivosť ţiakov. Táto činnosť je 
financovaná vzdelávacími poukazmi, čím prináša nejaké prostriedky aj do rozpočtu 
školy.  V rámci krúţkov sa zakúpili slúchadlá k počítačom, jeden magnetofón a farby 
na sklo, fixy na textil, farebné papiere a iný kreatívny pracovný materiál pre Estetický 
krúţok Mgr. Sipskej. Všetci vyučujúci ponúkajú svojim ţiakom moţnosť konzultácií 
v prípade problémov pri štúdiu aj v popoludňajších hodinách. Plníme aj úlohu 
sprostredkovateľov jazykových kurzov, cudzojazyčnej literatúry, časopisov,  
vyuţívame vo vyučovacom programe IKT, učíme ich pracovať s cudzojazyčnou 
klávesnicou, s internetom a elektronickými slovníkmi. Pri príleţitosti Dňa otvorených 
dverí členovia PK sprevádzali návštevníkov školy, Mgr. Sipská sa podieľala na 
príprave programu, PhDr. Kurovská a Mgr. Demčáková robili  tlmočníčky dánskej 
veľvyslankyni, ktorá nás poctila svojou návštevou. Členovia PK sa zapojili aj do 
spropagovania „Týţdňa jazykov“ medzi ţiakmi, ale ţiaľ záujem bol veľmi malý.  
Všetci vyučujúci v maturujúcich triedach sa podieľajú na príprave ţiakov k maturitám 
a aktualizácii maturitných zadaní. PK CUJ sa aktivizuje aj pri plnení ďalších úloh 
vyplývajúcich z plánu práce PK a plánu práce školy. Uskutočnili sa  dve zasadnutia 
PK CUJ,  triedna učiteľka PhDr. Kurovská  zrealizovala klasickú stuţkovú svojej  
triedy.  

 
 
 
Vranov nad Topľou 23.1.2012 
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SOČ 
 
8. februára 2011 sa uskutoční školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.  
 


