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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:  
 

 Téma nášho stretnutia je: Organising your time – Organizovanie tvojho času. Najprv každý 

študent predstavil ako vyzerá jeho deň v týždni. Potom - ako príprava na hlavnú časť, na 

nahrávku – prečítali sme slová a študenti mali úlohou spojiť  slovíčka s vysvetleniami.  

Nasledovala nahrávka, kde sme vypočuli rozhovor  programu ´Star Students´ medzi 

hostiteľom a Petrom. Peter rozpráva o Pomodoro technike (pomodoro je po taliansky 

rajčina). Ten systém je užitočné na organizovanie času počas plnenia úloh. Pomocou tejto 

techniky daná úloha je rozdelená do viacerých menších častí. Jedna úloha je nastavená na 

25 minút, ktorú nasleduje 3-5 minútová prestávka. Po splnení štyroch alebo piatich častí, 

nasledovať môže jedna dlhšia prestávka na oddych, ktorý je veľmi dôležitý na efektívnu 

prácu.  

Po nahrávke študenti mali ako prvú úlohu zistiť či je veta pravdivá alebo nepravdivá.  

V druhom cvičení mali doplniť dané slová do textu. A druhá časť tejto úlohy mali upraviť 

slová na doplnenie článku.  

Príloha: Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti. 
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