4.B SAMOŠTÚDIUM 25.1.2021 – 29.1.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
Prosím vypracovať , budem hodnotiť , dodržať termin !!!!

SJL - PaedDr. Krajčovičová
Slávnostný prejav:
• hovorená úvaha so znakmi výkladu – prevahu v ňom majú úvahové a výkladové prvky
• dôraz na bohatstvo jazykových výrazových prostriedkov (metafora, metonýmia, personifikácia,
rečnícke otázky, zvolania, citáty,...)
• klasické členenie: úvod – jadro – záver
• časté sú citáty, parafrázy, jednočlenné vety, zvolacie vety,...
• musí rešpektovať gramatickú, výslovnostnú, ale aj spoločenskú normu
• rôzne druhy slávnostných prejavov – jubilejný prejav, gratulačný, pri rôznych príležitostiach (stužková
slávnosť, svadba, narodenie dieťaťa, otvorenie výstavy,...)
Úvod:
Začína oslovením – dodržiavame v ňom pravidlá spoločenského správania a taktu, oslovujeme napr.
jubilanta, hostí,... (hostia majú vždy prednosť pred domácimi, ženy pred mužmi,...). Pri vyslovení
oslovenia sa priamo dívame na prítomných, pohľad smerujeme k tým, ktorých oslovujeme (zrakový
kontakt). Po oslovení nasleduje pauza a až po nej začíname úvod prejavu. Dobré zvládnutie oslovenia
a jeho správny výber neraz pomáha rečníkovi odbúrať trému, ktorá je často pri prejavoch prítomná
a môže byť veľmi nepríjemná. Je potrebné si ho precízne vybrať, pretože šum, ktorý môže vyvolať
nevhodné oslovenie, vôbec nepridá na pokoji rečníka. Práve naopak!
Príklady oslovenia:
Vážený pán riaditeľ!
Vážení prítomní!
Vážené dámy, vážení páni!
Vážené dámy a páni!
Vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci!
Milí rodičia!
V jednom oslovení môžeme osloviť aj viacerých – ide o enumeratívny typ oslovenia:
Vážený pán minister, vážená pani riaditeľka, vážený pedagogický zbor, milí spolužiaci!
Vážená pani triedna učiteľka, milí rodičia, spolužiaci!
V jubilejných a gratulačných prejavoch na prvom mieste oslovujeme jubilanta.
S oslovením je vhodné pracovať aj v priebehu prejavu. Nedá sa presne určiť, koľkokrát v priebehu
prejavu oslovenie použiť. Ale asi najčastejšia rada znie: trikrát je dolná hranica (na začiatku, v stred, na
konci), hornú hranicu si už musí rečník určiť sám, musí vychádzať z rôznych faktov, napr. z dĺžky
prejavu, z pozornosti poslucháčov (oslovením môžeme opäť vyvolať „pozornosť“ poslucháčov).
Oslovenie môže rečník použiť aj v modifikovanej podobe (nie stále rovnaké).
Po oslovení nasleduje objasnenie – definujeme udalosť, na ktorej sa zúčastňujeme, pomenujeme
príležitosť, ktorá nás priviedla k stretnutiu. Ide vlastne o úvod prejavu. Je mimoriadne dôležitý,
nezabúdame stále na zrakový kontakt. Úvod by sme mali ovládať viac – menej spamäti. Je veľmi dôležitá
jeho štylizácia, originalita vo vyjadrovaní. Úvodom by sme mali zaujať prítomných a zabezpečiť si
pozornosť aj tých, ktorí napr. ešte prejavu nevenovali dostatočnú pozornosť.
Jadro:
Klasifikácia:
• Posudzovanie, hodnotenie pojmov
Stužková je príležitosť osláviť mladosť a krásu...
Maturitná skúška je pre vás príležitosť dokázať, že ste vzdelaní a múdri mladí ľudia...
• Analýza – analýza oslavovanej udalosti,rozoberanie témy, vysvetľovanie témy, hodnotenie napr.
istého obdobia, udalostí
• Triedenie – porovnanie, zovšeobecnenie, podloženie citátom:
Naša najväčšia vďaka patrí...
Stojíme tu pred vami ako mnoho iných študentov...
Pred dvadsiatimi rokmi sme sa stretli...
Preciťujeme slávnostný okamih a prosíme slovami básnika: „Postoj, chvíľa, si krásna!“...

• Predpoklad – vyslovenie predpokladu, viery, presvedčenia, hypotézy, pohľadu do budúcnosti,...

Sme presvedčení, že mnohí z nás...
Veríme, že prídu ďalšie krásne a láskou naplnené dni...
V jadre tiež nesmieme zabudnúť na zrakový kontakt, prejav nesmie byť celý čítaný, nesmieme zabudnúť
na správne „načasovanie“ páuz, na správny výber výrazových prostriedkov, štylizáciu,...
Záver:
• Zhrnutie, návody, príkazy, výzvy, poďakovania, vyjadrenie obdivu, úcty.
• Záveru prechádza pauza, prípadne oslovenie.
• Dôležitý je zrakový kontakt.
Dobrý prednes vyžaduje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysokú kultivovanosť prednesu
primeranú a premyslenú intonáciu
správne tvorenie a používanie hlások
správne dýchanie
správne využívanie fyziologických a logických prestávok
primerané využívanie páuz
správne využívanie prozodických a zvukových vlastností jazyka
dobrý kontakt s publikom
primeranú gestikuláciu
mimiku
dôstojné vystupovanie
dôstojné oblečenie, úpravu, účes

ANJ - Mgr. Rybanský
Answer the following questions related to the topic of Slovakia:
•
•
•
•
•
•

Where is Slovakia situated and what countries are its neighbours?
What were some of the biggest events in the history of Slovakia?
What sights or events in the capital Bratislava do you recommend to foreigners?
Which national parks in Slovakia are worth visiting?
Which old towns and villages in Slovakia are the most famous for their architecture?
What regions are folk festivals and other cultural events organised in?

RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
- zostáva slovná zásoba lekcia 5 str.91, 92 prečítať nahlas, pozor na prízvuk a výslovnosť, postupne
osvojiť
- nové učivo: Skloňovanie podstatných mien podľ vzoru „место“ v jednotnom čísle str. 99 zelený
rámček
- prečítajte si a doplňte poučku, všimnite si, že tvary podstatných mien „место“ a „окно“ sa v
jednotnom čísle nelíšia od slovenčiny
- domáca úloha: str. 98 cv. 3.4 str. 99 cv. 3.5 str. 99 cv. 3.6
- Vypracovanie neposielajte!
- Kontrola bude online
- 4.B štvrtok 28.1.2021 o 10.00 hod.
- 4.C štvrtok 28.1.2021o 11.00 hod.
- Pozvánky vám pošlem.

NEJ - PhDr. Bohilová
1. CUJ
Pracujeme s učebnicou Themen aktuell 2

- Nové učivo: 10.lekcia - nová slovná zásoba prečítať nahlas, pozor na výslovnosť, postupne si osvojiť
- Čítanie s porozumením Kursbuch Themen aktuell 2 str. 124 prečítajte si text a vypracujte cvičenie 5.
a 6. Pošlite na mail
- Domáca úloha: Precvičujeme minulý čas, vypracované cvičenia pošlite na mail.
A. Prelož neurčitok , vytvor preteritum aj perfektum v danej osobe
geben du
fahren
ihr
feiern
er
einstürzen es
organisieren wir
verlassen sie mn. č
lernen sie jedn. č
bekommen ihr
B. Text vypracuj v préterite aj perfekte
Ich bin allein zu Hause und habe keine Lust zu lernen. Also rufe ich meine Freundin Karin an und erzähle
ihr von meinen Problemen. Nach zehn Minuten kommt meine Schwester nach Hause. Ich spreche kurz
mit ihr. Dann sage ich „Tschüs“ zu ihr und gehe aus dem Haus.
C.. Doplň hodiace sa slovesá v perfekte
fliegen sein fahren bleiben besuchen lernen haben bezahlen wohnen kennenernen
Letztes Jahr ...................... ich in Deutschland ................................ .
Ich ...................... einen Deutschkurs ................................ .
Ich ...................... nicht mit dem Zug ................................, denn meine Tante Maria ...................... mir das
Flugticket ................................ .
Ich ................ also mit Lufthansa von Mailand nach Berlin ............................. .
Ich ...................... zwei Wochen in Berlin .............................. .
Dort ...................... ich nicht in einem Studentenheim ................................, sondern bei einer nette
Familie.
Ich ...................... viel ................................ aber ich ...................... auch viel Spaß ........................... und
viele Leute ................................ .
2. CUJ
Pracujeme s učebnicou Genau!2
- upevňujeme slovnú zásobu k téme Priebeh dňa – Čo sa stalo/prihodilo? lekcia 13 str. 25, 27, 29, 252
- Zopakujte si tvorbu minulého času – pravidelné slovesá, nepravidelné slovesá, zmiešané slovesá
Prehľad perfekta nepravidelných a zmiešaných sloves nájdete na strane 110 – 111.
Domáca úloha: str. 24 cv. 3a. Prečítajte si SMS, ktoré patria spolu?
str. 26 cv. 6 Prečítajte si texty a spojte ich s hodiacim sa obrázkom.
Vypracovanie neposielajte, pripravte si ho na kontrolu na hodinu online štvrtok 28.1. 2021 o 9.00 hod.
Pošlem pozvánku.

EKN - Ing. Vichnárová
1. Ekonomická podstata ceny
2. Druhy cien
Diskusia žiakov o cene a jej význame z hľadiska podniku a spotrebiteľa.
Vysvetlenie ekonomickej podstaty cien.
Definovanie ceny.
Druhy cien a ich charakteristika (kúpna cena, viazaná cena, ...).
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

HGM – Ing. Vichnárová
1. Úloha gastronómie pri uspokojovaní potrieb

2. Formy gastronomických zariadení a úroveň poskytovaných služieb
Definovanie gastronómie.
Vysvetlenie úlohy gastronómie pri uspokojovaní potrieb.
Popis významu gastronómie v cestovnom ruchu.
Charakteristika gastronomických zariadení.
Členenie gastronomických zariadení.
Charakteristika jednotlivých gastronomických zariadení a popis poskytovaných služieb.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.

GCR – RNDr. Žiarna
UCT – Ing. Beková
▪ DOKUMENTÁCIA ÚČTOVNÝCH PRÍPADOV – Spracovanie účtovných dokladov
- Obeh účtovných dokladov

IKT – Ing. Beková
Úloha:
▪ Zadanie č. 7 TVORBA PREZENTÁCIE K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU
- tvorba snímok č. 3 Kontakty a č. 4 Ďakovacia snímka
Postupovať podľa pokynov poslaných na mail žiakov.
Vytvorené snímky pošlite na mailovú adresu jbekovaf@gmail.com
do 29. 1. 2021.

ADK - Ing. Smatanová
Téma: Úprava textu podľa predlohy. Nácvik písmena „ť“, „č“.
Zadanie: Práca s programom https://www.typingclub.com – Cvičenie na nácvik prebratých písmen
a úpravu textu a precvičenie písania s písmenami „ť“, „č“ č. 94-96.
Kontrola: Individuálna kontrola žiaka na stránke Typing.

TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová
Milí žiaci,
Aj z médií počúvate, že je potrebné sa hýbať, venovať sa svojmu telu cvičením. O to viac na Vás apelujeme
v oblasti starania sa o svoje zdravie, fyzickú kondíciu, stravovanie, hygienu a prísun vitamínov. Ponuka je
pestrá, myslím, že aj zaujímavá.
Všetkým Vám držím palce. Buďte zdraví, zodpovední k sebe aj k ostatným.
Určite viete, že na odkazoch videa to nakopírujete do prehľadávača.
Dnes Vám prinášam novinku cvičenia Port de Bras. Je to cvičebná novinka vo svete tak som tam dal aj
vysvetlenie.
Hlavná ponuka bude HIIT kardio workout (10 min).
Pre peknú postavu a svaly posilňovacie cvičenia s komentárom ZORAFIT (10 min.)
Zdravotné cvičenie dnes pôjdeme formou Pilates pre zdravý chrbát
Ponuka na dnes:
1. Port de Bras (6 minút): https://www.youtube.com/watch?v=vTeqdkhS-iM
Port de Bras cvičenie spája prvky baletu, moderného tanca, strečingu a príjemnej hudby. Je
ideálne, ak po celom dni nemáte náladu na preplnenú posilňovňu a potrebujete sa nielen rozhýbať,
ale aj zrelaxovať. Ide o koncept, ktorý spadá do skupiny Body & Mind, ktorej názov hovorí za
všetko. Kladie dôraz na telo aj myseľ, pretože bez jedného neexistuje druhé.
1. HIIT tréning – kardio workout (10 minút): https://www.youtube.com/watch?v=yv2XE_Ut3KU

2. Posilňovanie so Zorou ZORAFIT (10 minút): séria posilňovacích cvičení so sprievodným slovom:
https://www.youtube.com/watch?v=8cu43v3bAMc
3. ZDRAVOTNÉ cvičenie – PILATES na zdravý chrbát
https://www.youtube.com/watch?v=9JMCUlztBiw

ODV – Ing. Emilová
Téma: Precvičovanie pracovných činností na ekonomickom úseku
Online hodina v piatok 29.01.2021 o 9,00 hod.
DÚ: Vyhľadajte na internete receptúru medzinárodného drinku Cospomolitan. Zapíšte si ingrediencie
do kalkulačného listu. Vyhľadajte si ceny jednotlivých surovín a vypočítajte cenu za 4 porcie aj so 60%
prirážkou

ODV – Ing. Šestáková
Téma: Precvičovanie pracovných činností na ekonomickom úseku
Online hodina v piatok 29.01.2021 o 9,00 hod.
DÚ: Vyhľadajte na internete receptúru medzinárodného drinku Manhattan. Zapíšte si ingrediencie do
kalkulačného listu. Vyhľadajte si ceny jednotlivých surovín a vypočítajte cenu za 4 porcie

