
SPRÁVA  PK SVP - Jazyk a komunikácia za I. polrok školského roku 2017/2018 
 
V školskom roku 2017/2018 sme plnili úlohy vyplývajúce z Plánu školy, Školského vzdelávacieho 
programu a metodických usmernení, Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a Plánu PK SVP.  
 
Október 2017:  
 
Dňa 4. 10.2017 sa konal Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili členovia PK, ktorí sprevádzali 
žiakov deviatych ročníkov a Mgr. Antónia Dančová zostavila a nacvičila program na túto akciu.   
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného 
mesiaca školských knižníc 2017 pre stredné školy 6. ročník celoslovenského projektu Záložka do 
knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. 
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami 
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou 
technikou na určenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek využili stredné školy 
aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života študentov v rôznych kútoch 
Slovenska. Do projektu sa prihlásilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 študentov. 
Aj naša Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove  nad Topľou sa znovu 
zapojila do tohto projektu. Záložky svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru 
propagačná grafika a kozmetik. Pri ich výrobe sa inšpirovali literárnou tvorbou významných literátov 
z nášho regiónu: Mikuláš Kasarda, Pavol Hudák, Pavol Horov. Výtvarné stvárnenie literárnych 
osobností a ich tvorby podporilo aktívnu prácu žiakov s informáciami a prispelo k rozvoju ich 
kreativity a výtvarných zručností.  Použili rozličné výtvarné techniky (kresba, maľba, práca s farbou 
na sklo, lepenie…), či skladanie rohových záložiek.  Práce sme poslali do partnerskej školy SOŠ, 
Levická 40 v Nitre. 
Záložka „Pavol Horov – Nioba“ študentky 2. ročníka odboru propagačná grafika, Nory Mikčovej, 
sa stala LOGOM PRE CELOSLOVENSKÉ VYHODNOTENIE PROJEKTU.   
Vzdelávanie žiakov bolo doplnené aj organizovaním exkurzie do Hornozemplínskej knižnice, kde sa 
žiaci I. A, B študijného odboru propagačná grafika, fotografický dizajn, kozmetik, čašník a obchodný 
pracovník oboznámili so spôsobom získavania a spracovania informácií a knižničným systémom 
Slovenskej republiky. Z: Mgr. Iveta Tóthová, Mgr. Antónia Dančová  
 
November 2017:      
 
Dňa 15.11.2017 sa pod záštitou Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, Mestského úrad 
Michalovce a Matice slovenskej konal už 41. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie Horovov 
Zemplín. SOŠ na Ulici A. Dubčeka, ako každoročný účastník, bola opäť úspešná. Svojím prednesom 
porotu zaujal a 3. miesto získal žiak 3.ročníka odboru propagačná grafika Benjamín Juhas. 
Menovaný žiak sa ešte 27.10.2017 zúčastnil aj krajského kola súťaže Mladý moderátor v Prešove, kde 
sa taktiež umiestnil na 3. mieste. Na súťaže žiaka pripravovala Mgr. Antónia Dančová. Členovia PK 
sa zapojili do  inventarizácie majetku školy.     
   
December 2017:   
 
Členovia PK  urobili vianočnú výzdobu vo vestibule hlavnej budovy a Mgr. Antónia Dančová  
zostavila a nacvičila program na VIANOČNÚ AKADÉMIU, ktorá sa konala v telocvični pre 
všetkých žiakov a zamestnancov našej SOŠ.   
Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová 17.12.2018                      


