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Správa o činnosti:

Táto správa je výstupom z extra hodín v predmete Seminár zo slovenského jazyka a literatúry (SSJ)
v štvrtom  ročníku  študijného  odboru  triedy  IV.E  –  študijný  odbor  „programátor  obrábacích
a zváracích strojov a zariadení“ (skratka POSZ)

Počet odučených hodín za mesiac september 2020: 4 extra hodiny.

SSJ – 04.09.2020 – IV.E trieda, odbor POSZ – 1 hodina
Zvuková rovina jazyka – na vyučovacej  hodine seminára  zo slovenského jazyka a literatúry sme
pomocou  dataprojektora,  interaktívnej  tabuli  s perom,  PowerPointovej  prezentácie,  vytvoreného
pracovného  listu,  čítaniek  a cvičebníc  jazyka  a  literatúry  pracovali  na  získavaní  a upevňovaní
teoretických  i  praktických  zručností  z oblasti  zvukovej  roviny  jazyka.  Najprv  sme  si  vysvetlili
základné  pojmy  pomocou  PowerPointovej  prezentácie  a interaktívnej  tabuli,  následne  sme  si
pomocou vytvoreného pracovného listu upevnili získané poznatky zároveň ich uplatnili pri jazykovo-
štylistickej  analýze  vybraného  textu.  Zároveň  žiaci  mali  priestor  aj  samostatne  a potom  v práci
v skupinách pracovať s ľubovoľne zvolenou ukážkou vybraného textu,  kde mali  aplikovať nielen
nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich vyučovacích hodín jazyka a literatúry, ktoré úzko súvisia
s touto praktickou vyučovacou hodinou, ktorá mala ešte viac upevniť teoretické jazykové a čitateľské
schopnosti a vedomosti s praktickou čitateľskou a analytickou časťou tejto vyučovacej hodiny.

SSJ – 10.09.2020 – IV.E trieda, odbor POSZ – 1 hodina
Fonetika,  fonológia,  systém  hlások,  znelostná  asimilácia  –  na  vyučovacej  hodine  seminára  zo
slovenského  jazyka  a literatúry  sme  pomocou  dataprojektora,  interaktívnej  tabuli  s perom,
PowerPointovej prezentácie, vytvoreného pracovného listu, čítaniek a cvičebníc jazyka a literatúry
pracovali na získavaní a upevňovaní teoretických i praktických zručností z oblasti fonetiky, fonológie
a systému hlások jazyka. Dôraz bol kladený aj na jazykový jav znelostná asimilácia a jej praktické
precvičenie pomocou príkladov v pracovnom liste. Najprv sme si vysvetlili základné pojmy pomocou
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PowerPointovej prezentácie a interaktívnej tabuli, následne sme si pomocou vytvoreného pracovného
listu  upevnili  získané  poznatky  zároveň ich  uplatnili  pri  jazykovo-štylistickej  analýze  vybraného
textu. Zároveň žiaci mali priestor aj samostatne a potom v práci v skupinách pracovať s ľubovoľne
zvolenou  ukážkou  vybraného  textu,  kde  mali  aplikovať  nielen  nadobudnuté  vedomosti
z predchádzajúcich  vyučovacích  hodín  jazyka  a literatúry,  ktoré  úzko  súvisia  s touto  praktickou
vyučovacou  hodinou,  ktorá mala  ešte  viac  upevniť  teoretické  jazykové  a  čitateľské  schopnosti
a vedomosti s praktickou čitateľskou a analytickou časťou tejto vyučovacej hodiny.

SSJ – 18.09.2020 – IV.E trieda, odbor POSZ – 1 hodina
Diakritické znamienka, interpunkčné znamienka – na vyučovacej hodine seminára zo slovenského
jazyka  a literatúry  sme  pomocou  dataprojektora,  interaktívnej  tabuli  s perom,  PowerPointovej
prezentácie,  vytvoreného  pracovného  listu,  čítaniek  a cvičebníc  jazyka  a  literatúry  pracovali  na
získavaní a upevňovaní teoretických i praktických zručností z oblasti diakritických a interpunkčných
znamienok. Dôraz bol kladený na uplatňovanie týchto jazykových javov a ich praktické precvičenie
pomocou  príkladov  v pracovnom  liste.  Najprv  sme  si  vysvetlili  základné  pojmy  pomocou
PowerPointovej prezentácie a interaktívnej tabuli, následne sme si pomocou vytvoreného pracovného
listu  upevnili  získané  poznatky  zároveň ich  uplatnili  pri  jazykovo-štylistickej  analýze  vybraného
textu. Zároveň žiaci mali priestor aj samostatne a potom v práci v skupinách pracovať s ľubovoľne
zvolenou  ukážkou  vybraného  textu,  kde  mali  aplikovať  nielen  nadobudnuté  vedomosti
z predchádzajúcich  vyučovacích  hodín  jazyka  a literatúry,  ktoré  úzko  súvisia  s touto  praktickou
vyučovacou  hodinou,  ktorá mala  ešte  viac  upevniť  teoretické  jazykové  a  čitateľské  schopnosti
a vedomosti s praktickou čitateľskou a analytickou časťou tejto vyučovacej hodiny.

SSJ – 24.09.2020 – IV.E trieda, odbor POSZ – 1 hodina
Intonácia,  rytmus,  kvantita  hlások,  pauza,  tempo  reči  –  na  vyučovacej  hodine  seminára  zo
slovenského  jazyka  a literatúry  sme  pomocou  dataprojektora,  interaktívnej  tabuli  s perom,
PowerPointovej prezentácie, vytvoreného pracovného listu, čítaniek a cvičebníc jazyka a literatúry
pracovali  na  získavaní  a upevňovaní  teoretických  i  praktických  zručností  z oblasti  prozodických
vlastností  reči.  Dôraz  bol  kladený  na  uplatňovanie  týchto  jazykových  javov  a ich  praktické
precvičenie pomocou príkladov v pracovnom liste. Najprv sme si vysvetlili základné pojmy pomocou
PowerPointovej prezentácie a interaktívnej tabuli, následne sme si pomocou vytvoreného pracovného
listu  upevnili  získané  poznatky  zároveň ich  uplatnili  pri  jazykovo-štylistickej  analýze  vybraného
textu. Zároveň žiaci mali priestor aj samostatne a potom v práci v skupinách pracovať s ľubovoľne
zvolenou  ukážkou  vybraného  textu,  kde  mali  aplikovať  nielen  nadobudnuté  vedomosti
z predchádzajúcich  vyučovacích  hodín  jazyka  a literatúry,  ktoré  úzko  súvisia  s touto  praktickou
vyučovacou  hodinou,  ktorá mala  ešte  viac  upevniť  teoretické  jazykové  a  čitateľské  schopnosti
a vedomosti s praktickou čitateľskou a analytickou časťou tejto vyučovacej hodiny.

Vypracoval (meno, priezvisko, dátum) Mgr. Marián Sabala, 30.09.2020

Podpis

Schválil (meno, priezvisko, dátum) Ing. Jana Mrázová

Podpis
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