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JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

 

PK SVP v prvom polroku školského roka 2011/2012 zasadala dvakrát a to: 

v auguste 2011 

a decembri 2011 a riadila sa plánom zasadnutí. Z úloh, ktoré prijala 

PK boli zrealizované tieto. 

V mesiaci SEPTEMBER 2011: 

Na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej výchovy či slovenského 

jazyka a literatúry sme si pripomenuli  9. september ako pamätný deň 

Holokaustu. 

 

V mesiaci OKTÓBER 2011: 

Uskutočnila sa exkurzia do Zemplínskeho múzea v Michalovciach a Malej 

galérie v Michalovciach pre ţiakov 1.B,1.H. Zodpovedné učiteľky: 

Tóthová a Kurovská. 

V októbri sa konal DOD. Kultúrny program pripravili ( Tóthová, 

Sipská). Ostatní členovia sprevádzali ţiakov 9. ročníkov. 

Ľuboslava Sipská zhotovila nástenné noviny na tému: P.O. Hviezdoslav. 

Boli napísané a vyhodnotené vstupné diktáty pre ţiakov 1. ročníka 

študijných odborov. V rámci učebných osnov v predmete SJL sme so 

ţiakmi 1.ročníka-študijný odbor zrealizovali vyučovaciu hodinu v HZK 

vo Vranove na tému Práca s informáciami a MDT. 

 

V mesiaci NOVEMBER 2011: 

V Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach sa dňa 10. novembra 

2011 zišli priaznivci poézie na 35. ročníku tradičného podujatia s 

názvom Horovov Zemplín.  V kategórii  stredných odborných škôl našu 

školu reprezentovala študentka 3. ročníka odboru propagačná grafika 

Andrea Miţaková, ktorá recitovala poéziu s názvom Čarovné sklíčka. 

Mária Kurovská pripravila referát na tému Deň boja za slobodu a demokraciu. 

 

V mesiaci DECEMBER 2011  bola pripravená vianočná výzdoba  vo vstupnej 

časti školy. Dňa 6. decembra 2011sa ţiaci 2.C, 1.H zúčastnili besedy 

so spisovateľom a pedagógom Antonom Laučekom v priestoroch HZK. 

Kočovné divadlo DRaK , neštátne profesionálne divadlo z Prešova, poskytlo dňa 

20.12.2011 našim študentom a pedagógom muzikálový recitál najkrajších 

piesní z legendárneho predstavenia Neberte nám princeznú. Predstavenie 

zrealizovala vedúca PK SVP Mgr. Iveta Tóthová. 

Vyučujúca SJL pripravila vianočný pozdrav pre zamestnancov školy, 

ktorý predniesla ţiačka 4. ročníka Patrícia Kovalíková. 

Mária Kurovská pripravila nástenné noviny na tému 1. január -  Vznik 

Slovenskej republiky. 

 

Činnosť školskej kniţnice: 

Školská kniţnica pri SOŠ pracuje v nových priestoroch v bývalej triede 

č.16 vedľa zborovne. Otvorená je pre ţiakov a učiteľov v pondelok a 

štvrtok, ale aj priebeţne podľa potreby. Pri príleţitosti 



Medzinárodného mesiaca školských kniţníc sa naša školská kniţnica 

zapojila do 3. ročníka česko-slovenského projektu Záloţka do knihy 

spojuje školy. Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazať 

kontakty medzi českými a slovenskými základnými  a strednými školami a 

podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh, ktoré ţiaci 

vyrobili ľubovoľnou technikou. Naším partnerom sa stala Stredná 

odborná škola zo Ţiliny. 

Česko-slovenský projekt bol ukončený 31. októbra 2011. Jeho záverečné 

vyhodnotenie bolo zverejnené na webovej stránke  Slovenská pedagogická 

kniţnica . V našej škole sa do výroby záloţiek zapojili ţiaci odboru 

propagačná grafika, pod vedením pedagógov a členov 

 

 

 

 

PK SVP a to: Mgr. Ivany Packovej,  Mgr. Liany Gógovej. 

Mgr. Iveta Tóthová bola  zodpovedná za realizáciu projektu. 

Školská kniţnica dobre spolupracovala aj s Hornozemplínskou kniţnicou 

vo Vranove nad Topľou, o čom svedčí aj ocenenie za najlepšiu 

spoluprácu v roku 2011 pod názvom  Priateľ kniţnice, ktoré sme získali 

16. decembra 2011 na akcii HZK  VRANOVSKÉ KNIHODNI -galavečer. 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová, 23.1.2012 


