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1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 
1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 
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9. Miesto uskutočnenia  
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Stredná odborná škola technická Galanta - 

Műszaki Szakközépiskola Galanta Esterházyovcov 

712/10, 924 34 Galanta - miestnosť/učebňa: 0/1 

10. Meno lektora mimoškolskej činnosti Mgr. Agnesa Lovászová 

11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  

www.trnava-vuc.sk 

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

1. Úvod 

2. Príprava návštevy múzea HOLOKAUST v Seredi 

3. Príprava dvojjazyčnej prezentácie o „KRIŠTÁĽOVEJ NOCI“ 

4. Doplnenie ppt nášho krúžku, preposlanie fotografií 

5. Opakovanie znalostí z finančnej gramotnosti  

6. Doplnenie slidov  

 Naše mesto, sídlo našej školy – Galanta 

 História regiónu 

 Po stopách našich predkov – fotky z múzea 

 Naša škola – jej história – fotky z archívu vedúcej krúžku 

 Naša škola – jej súčasnosť – fotky nafotené pri vychádzke 

 Náš krúžok – členovia, ich bydliská – fotky od členov krúžku 

 Naša činnosť – fotky z našej činnosti 

 
„Krištáľová noc, označovaný aj ako ríšsky pogrom či novembrový pogrom, bol 

protižidovský pogrom, ktorý sa odohral v noci z 9. na 10. novembra 1938 v Nemecku, k nemu 

pripojenému Rakúsku a v Sudetoch...“. Členovia krúžku jednohlasne súhlasili, že brutalita nacistov 

sa v žiadnom prípade nesmie zopakovať. Prvá časť stretnutia bola veľmi dojímavá. Pripravili sme 

spolužiakom prezentáciu, ktorú prednesieme  15.11.2022 pred odchodom do múzea HOLOKAUST 

v Seredi. Druhá časť stretnutia bola uvoľnenejšie, zábavnejšia – doplnili sme našimi fotografiami ppt 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pogrom
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1938
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sudety_(regi%C3%B3n)


krúžku a dohodli sme sa, čo všetko pripravíme na decembrové stretnutie a ako oslávime najkrajšie 

obdobie: ADVENT. 
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