
  

 

Triedna „videoochutnávka“ 

Návod pre kariérového poradcu na hodnotenie videí 
   

1. Rozdajte žiakom 7. až 9. ročníka zoznam súťažných videí 
v školskom roku 2022/2023 za poľnohospodárstvo, 
potravinárstvo, lesníctvo a veterinárstvo. 

2. Vysvetlite žiakom cieľ stretnutia (žiaci stredných odborných škôl 
s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym a veterinárnym 
zameraním natočili videá svojho odboru s cieľom predstaviť svoj 
odbor žiakom na základných školách). 

3. To, čo si majú žiaci pri hodnotení všímať, je uvedené v „Pomôcke 
pre žiaka na hodnotenie videí“. 

4. Pozor! Je nutné upozorniť žiakov, že vzniknuté videá natáčali žiaci 
sami alebo v spolupráci s učiteľmi. Ich kvalita nie je ako pri 
profesionálnych propagačných videách, ale ich výpovedná 
hodnota by mala byť väčšia, nakoľko sa žiaci prihovárajú žiakom. 

5. Stupnicu hodnotenia si zvoľte ľubovoľne (napr. od 0 po 10). 
6. Prezrite si osobitne poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke  

a veterinárne videá. Určite to nestihnete na jednej vyučovacej 
hodine. Skúste v koordinácii s ostatnými učiteľmi využiť hodinu 
informatiky. 

7. Dohodnite sa na jednom víťazovi. 
8. Na stránke www.podporodbor.sk v časti pre ZŠ kliknete na 

PRIHLÁSENIE DOTAZNÍKA, ktorý vyplníte v termíne do 
5.6.2023. 

9. V dotazníku v okienku Výber najlepšieho videa na YouTube 
kanále Podpor odbor vyberiete z rozbaľovacieho menu jedno 
víťazné video, napr. Potravinárstvo 1). 

10. Pripojte fotografiu triedneho kolektívu pri realizácii triednej 
„videoochutnávky“. 

11. Na triednu „videoochutnávku“ môžete pozvať napríklad žiakov 
alebo učiteľov zo strednej odbornej školy s poľnohospodárskym, 
potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním. 

12. Pomôckou nielen pri „videoochutnávke“, ale aj pre Vás do 
budúcnosti, sú letáky jednotlivých odborov, na ktorých je uvedená 
dĺžka štúdia, profil absolventa, povolania, na ktoré žiakov odbor 
pripravuje a školy, na ktorých je tento odbor možné študovať 
(usporiadané podľa krajov). 

13. Letáky, ako aj odkazy na užitočné webové stránky, nájdete v časti 
pre ZŠ.  

14. O výhre Vás budeme informovať mailom alebo telefonicky. 

http://www.podporodbor.sk/


  

 

Triedna „videoochutnávka“ 

 
 
Pomôcka pre žiaka na hodnotenie videí 
 
Pri hodnotení jednotlivých videí odporúčame všímať si: 

 

 
Fantáziu / nápaditosť / kreativitu (zaujalo ťa natočené video?) 

Presvedčivosť videa – začal si rozmýšľať nad štúdiom? 

 

Zodpovedali stredoškoláci vo videu na nasledujúce otázky: 

Aký odbor študuješ, na akej škole? 

Prečo si sa rozhodol pre odbor, ktorý študuješ? 

Čo sa naučíš vo svojom odbore? 

Čo ti prináša školská prax? 

Čo tvoji noví spolužiaci, učitelia a nové prostredie? 

Aké výhody má bývanie na internáte? 

Kde sa vidíš po skončení školy? 

Čo by si odkázal žiakom ZŠ? 

 
Dohodni sa s ostatnými spolužiakmi a vyberte za triedu 

jedno súťažné video.  

 

 
 

 
 
 
 
 


