
Vyhodnotenie práce PK CUJ za 1. polrok školského roku 2014/2015 

            PK CUJ v 1.polroku šk.roku 2014/2015 pracovala na úlohách, ktoré si vytýčila na 
svojom prvom zasadnutí v auguste 2014. Všetci členovia PK sa podieľali na plnení úloh 
vyplývajúcich zo školského vzdelávacieho programu,  z plánu práce školy, plánu práce PK 
ako aj z ich vlastných úloh, ktoré si na tento školský rok vytýčili. 

            Vyučovanie CUJ jazykov prebieha podľa tematických plánov a na zasadnutí 
v decembri 2014 vyučujúci skonštatovali, že nie je nejaké výrazné zaostávanie  v TP, až na 
pár výnimiek, kde v triedach odpadol väčší počet hodín a tým vznikol mierny sklz v plnení 
TP. Jedná sa o triedy 3.C, 3.D a 2.C.  Takmer v každej triede máme 4-6 zaostávajúcich žiakov, 
s ktorými je veľmi ťažká práca, pretože sa na vyučovanie nepripravujú a na hodinách 
nevenujú dostatočnú pozornosť.  

           Pre maturantov sme vytvorili možnosť opakovania a prehĺbenia vedomostí v CUJ 
prostredníctvom krúžkov v ANJ, ktoré vedú Mgr. Ľuboslava Sipská a PhDr. Mária Kurovská. 
Musíme však konštatovať, že návštevnosť týchto krúžkov je veľmi malá , aj keď vyučujúce 
vynakladajú maximálne úsilie na to, aby sa žiaci čo najlepšie pripravili na maturitnú skúšku 
či už na hodinách CUJ alebo v rámci krúžkov. 

            S potešením môžeme skonštatovať, že máme v triedach aj talentovaných žiakov, 
ktorým sa vyučujúci CUJ venujú vo svojom voľnom čase alebo v rámci krúžkov. Mgr. 
Nadzamová pripravuje na olympiádu v ANJ žiaka 3.A triedy Milana Kurovského a Mgr. Anna 
Demčáková pracuje so žiačkou 2.B triedy Galajdovou. Okrem toho pripravujeme žiakov po 
prvýkrát aj na súťaž v prednese poézie v CUJ- Jazykový kvet, kde PhDr. Mária Kurovská 
pracuje s Milanom Kurovským z 3.A na prednese v anglickom jazyku, Mgr. Skybová 
pripravuje Soňu Sabolovú z 3.A  na prednes v nemeckom jazyku a Mgr. Demčáková 
pripravuje žiačku Simonu Dankaninovú zo 4.A na prednes v ruskom jazyku. Zo školského 
kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila 10.12.2014, postúpil do obvodného 
kola Olympiády v ANJ Milan Kurovský, žiak 3.A triedy. Obvodné kolo tejto olympiády sa 
uskutočnilo 15.1.2015 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde sa tento žiak 
umiestnil na 1. mieste a vybojoval si tým postup na krajské kolo OAJ v Prešove. 

Olympiády z iných CUJ jazykov sa neuskutočnili pre nezáujem zo strany žiakov. 

           Členovia našej PK sa podieľali na uskutočnení exkurzií z iných PK, konkrétne PhDr. 
Mária Kurovská pripravovala dve exkurzie z predmetu Dejepis (jednu v októbri do múzea vo 
Svidníku a na Dukle s triedami 2.A, 2.B, 2.G a druhú v novembri  do Vsl. múzea do Košíc 
s triedami 1.A, 1.B, 1.E), keďže je členkou aj tejto PK. Ing. Jarmila Dučaiová organizovala dve 
exkurzie- jednu so žiakmi 3.A a 3.B triedy do tlačiarne Printon a druhú so žiačkami 2.G 
vlasovej kozmetiky do Košíc. 

          O nástenné noviny v budove č.1 a 2 sa starali Mgr. Nadzamová a Mgr. Skybová. 

         Práca na hodinách CUJ je čoraz ťažšia pre nezáujem žiakov o výučbu CUJ ako aj 
množstvo výchovných problémov, ktoré súvisia s čoraz horším správaním žiakov. Je 
nevyhnutné vykonať opatrenia na zlepšenie disciplíny v triedach prísnejšími postihmi 
problémových žiakov. 


