
 

SPRÁVA  PK SVP - Jazyk a komunikácia za školský rok 2020/2021 

 

1. Vyučovanie 

V školskom roku 2020/2021 sme plnili úlohy, ktoré vyplývali z Plánu školy, Školského 

vzdelávacieho programu a metodických usmernení, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ 

SR a Plánu PK SVP JaK. 

Slovenský jazyk a literatúra - vyučovanie prebiehalo dištančnou formou vzdelávania 

– online, edupage, e-mail. Témy boli spracované do učebných textov. Po ukončení tematických 

celkov žiaci vypracovali testy na hodnotenie. Všetky témy za jednotlivé predmety boli 

odučené a upevnené. 

Anglický jazyk - vyučovanie prebiehalo dištančnou formou vzdelávania cez EduPage 

(odoslané: študijné materiály/poznámky, testy/písomky, úlohy na vypracovanie; 

vyhodnocovanie testov, zadaných úloh, kontrola vypracovania pridelených poznámok), 

príprava materiálov k témam a vyhľadávanie cvičení na precvičovanie gramatiky na internete, 

kde by mal žiak ihneď spätnú väzbu. Cez e-mail (komunikácia so žiakmi, vyhodnocovanie 

zadaných úloh odoslaných na e-mail každému žiakovi individuálne s presným popisom chýb 

a vysvetlením uvedených chýb). Cez Messenger-individuálne a skupinové konzultácie so 

žiakmi k preberaným témam a zadaným úlohám a zároveň spätná väzba k úlohám. 

Dejepis,  Občianska náuka vyučovanie prebiehalo dištančnou formou vzdelávania – 

online, edupage, e-mail, témy boli spracované  vo forme učebných textov s otázkami v závere. 

Odpovede na otázky žiaci vypracovali do zošitov a odfotené poslali emailom.  

            Etická výchova – cez EduPage (odoslané: študijné materiály, edukačné videá, projekt 

na vypracovanie/referát; vyhodnocovanie a kontrola projektov),  e-mail (komunikácia so 

žiakmi, vyhodnocovanie zadaných úloh odoslaných na e-mail). 

  

V tomto školskom roku sa nevyučovala náboženská výchova (evanjelická a.v.) z dôvodu 

nízkeho počtu žiakov.  

2. Súťaže 

 

Študenti SOŠ sa zapojila 10. marca 2021 formou online do 19. ročníka Biblickej olympiády, 

kde v okresnom kole získali 1. miesto. Na súťaž ich pripravovala vyučujúca NBG Mgr. Mária 

Turčaníková..   

  



3. Exkurzie 

I. ročník:   Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - vyučovacia hodina.        

II. ročník:  Dóm svätej Alžbety a historické centrum mesta Košice sa neuskutočnili.      

                                   

4. Ďalšie aktivity 

 

Členovia sa zapojili do činnosti PK, ktoré vyplývali z ich úloh v školskom roku 2020/2021. 

Mgr. Iveta Tóthová vypracovala testy a diktáty na prijímacie pohovory I. a II. kolo zo SJL. 

Prerušenie vyučovania na školách v období od 12 októbra 2020 až do odvolania hlavným 

hygienikom v dôsledku  šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 sa v nasledujúcom období neuskutočnili: 

1. PFIČ MS, ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka. 

2. Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín, Jazykový kvet(súťaž v anglickom jazyku). 

3. Exkurzie: I. ročník - Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.        

               II. ročník - Dóm svätej Alžbety a historické centrum mesta Košice.      

               

5. Maturitné skúšky: 

Žiaci 4. ročníka (maturitného) boli hodnotení na maturitnom vysvedčení spriemerovanou 

známkou za štvorročné štúdium zo SJL, ANJ. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Iveta Tóthová      Vo Vranove nad Topľou 29.06.2021 

                   

 


