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1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 
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11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Plán práce krúžku sa bude opierať o minuloročné skúsenosti avšak bude doplnený požiadavkami 

nových členov a doby. Cieľom nášho krúžku je rozvoj všestrannej, harmonickej osobnosti. Opäť 

oslovíme známych - úspešných odborníkov, podnikateľov v oblasti  poľnohospodárstva a dopravy, 

pracovníkov výchovných a kultúrnych inštitúcií, aby pomohli rozšíriť vedomosti a znalosti členov 

krúžku. „História je učiteľkou života“ hovorí Marcus Tullius Cicero;  skúsenosti našich predkov, 

osudy skutočných ľudí, ktorí trpeli, umierali alebo naopak, vďaka rozvoju vedy a zmeny v myslení, 

posúvali ľudstvo vpred, preto okruh bádania členov krúžku rozšírime aj o objavovanie nami 

nepoznaných dejín v spolupráci s pracovníkmi vlastivedného múzea v Galante.  Plány a predstavy 

o činnosti členov krúžku sú perspektívne, vývojaschopné. Výstupy pripravíme s využitím IKT. Na 

prvom stretnutí sme sa venovali týmto bodom: 

1. Úvod do činnosti krúžku, spoločné plánovanie, námety na činnosť  

2. Úvod do sveta práce 

3. Pracovné ponuky  

4. Finančná gramotnosť  

5. Tvorba slidov ppt krúžku 

 Naše mesto, sídlo našej školy – Galanta 

 História regiónu 

 Po stopách našich predkov 

 Naša škola – jej história 

 Naša škola – jej súčasnosť 

 Náš krúžok – cieľ a poslanie krúžku 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


 Náš krúžok – členovia, ich bydliská 

 Úspešní podnikatelia v oblasti autopravárenstva  

 Úspešní podnikatelia v oblasti agromechanizátorstva  

 Naša činnosť  

 
Na prvom stretnutí sme pripravili plán činnosti krúžku, venovali sme sa aktuálnym spoločenským 

otázkam, čo sa deje vo svete práce, aké sú najčastejšie pracovné ponuky, ktoré remeslá sú žiadané 

trhom práce, o zdravotníctve, o financiách. Pozreli sme si ppt. Členov krúžku mladý odborník 

v minulom školskom roku a organizačne sme zabezpečili  najbližšie stretnutie. Plánujeme navštíviť 

archív našej školy, historicé centrum mesta Galanta a novú výstavu vo vlastivednom múzeu. 
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