
SPRÁVA  PK SVP - Jazyk a komunikácia za I. polrok školského roka 2014/2015 
 
   V prvom polroku školského roku 2014/2015 sme plnili úlohy vyplývajúce z Plánu školy, 
Školského vzdelávacieho programu a metodických usmernení, Pedagogicko - organizačných 
pokynov MŠ SR a Plánu PK SVP.  
PK SVP – Jazyk a komunikácia pracovala v štvorčlennom zložení. Úlohy, ktoré sme si 
vytýčili v prvom polroku boli splnené nasledovne: 
 
  
September 2014: 
 
 Zhotovenie nástenných novín v budovách 1-3. 

a) nástenné noviny – 18.10.1874 ( Jozef  Gregor - Tajovský - 140. výročie  narodenia ) 
budova č.1 

            Z: Mgr. Ľuboslava Sipská 
b) nástenné noviny  - 30.12.1874 (Janko Jesenský - 140. výročie  narodenia ) 
      budova č.3 

           Z: Mgr. Ivana Packová 
c) nástenné noviny  - 17.11. 1989 
      budova č.2 

           Z: Mgr. Antónia Dančová 

Október 2014:  

Všetci členovia PK sa zúčastnili Dňa otvorených dverí. Kultúrny program pripravila Mgr. 
Iveta Tóthová. 
Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka odboru propagačná grafika sa zúčastnili projektu 
Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom tohto projektu bolo nadviazanie 
kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou. Naším 
partnerom sa stala SOŠ polytechnická z Nitry. Záložky boli zaradené do celoslovenského 
výberu. Žiakov pripravovala a projekt vyhodnotila Mgr. Ivana Packová.  
24.10.2014 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže Mladý moderátor v Prešove, kde žiak 2.  
ročníka odboru propagačná grafika Ján Benčík získal čestné uznanie. Súťaže sa zúčastnila aj 
vyučujúca SJL Mgr. Antónia Dančová. 
Vzdelávanie žiakov bolo doplnené aj organizovaním exkurzií. Žiaci boli vopred informovaní  
s cieľom exkurzie a získané vedomosti  využili vo vyučovacom procese.  
 

a)  Zemplínske  múzeum  Michalovce a OC Zemplín                                                                               
       T: 29.10. 2014           

                   Z: Mgr. Iveta Tóthová, Mgr. Antónia Dančová  
                   T: 1. A, B, F 
 
      b)   Hornozemplínska knižnica vo Vranove n.T. -  Knižničný systém SR 
                   T: október 2014 
                   Z: Mgr. Iveta Tóthová 
                   T:  1. B   
        
 



 
November 2014:      

13. novembra 2014 sme sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese poézie Horovov 
Zemplín v Michalovciach. Tento 38. ročník sa niesol v slávnostnom duchu pri príležitosti 
stého výročia narodenia básnika Pavla Horova.   

V IV. kategórii B skupiny žiaci stredných odborných škôl žiak 4. ročníka odboru  propagačná 
grafika Lukáš Demčák získal 3.miesto  a čestné uznanie porota udelila Milanovi 
Kurovskému, žiakovi 3. ročníka odboru propagačná grafika. Súťaže sa zúčastnila aj Klaudia 
Tomoryová, žiačka 3. ročníka odboru propagačná grafika bez umiestnenia. Na súťaž ich 
pripravovala Mgr. Antónia Dančová.   
  
Členovia PK sa zapojili do  inventarizácie majetku školy.     
   
December 2014:   
O precízne vedenie a zapisovanie do školskej kroniky sa starala Mgr. Ľuboslava Sipská.    
Členovia PK  urobili vianočnú výzdobu vo vestibule hlavnej budovy. Krátky program na 
vianočné posedenie pripravila Mgr. Iveta Tóthová. 
                       
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová  
                       13.1.2015 
 
 
 
                                                                         Mgr. Iveta Tóthová 
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