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11. Odkaz na webové sídlo  

zverejnenej správy 

www.sostechga.edupage.org  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Téma nášho tretieho stretnutia je: The weekend – Víkend. Na začiatku stretnutia sme sa 

rozprávali, ako môžeme stráviť náš voľný čas. Každý sme iní, preto je zaujímavé vypočuť, 

aké možnosti sú na voľný čas. Pred vypočutím nahrávky študenti mali opísať obrázky 

o rozličných športoch, netradičných a mali úlohou spojiť tieto športy s názvami.  

V nahrávke dvaja mladí -jeden chlap a jedna slečna – predstavili ich plány na víkend. 

Chlapec vyskúša adrenalínové športy ako napríklad plávanie v horských riekach. Dievča 

má celkom iné plány – chystá sa do Paríža s kamarátom. Chce navštíviť múzeá, Eiffelovu 

vežu, rieku Seine, obchody a chce vyskúšať francúzsku kuchyňu.  

Po vypočutí nahrávky študenti mali vyriešiť dve úlohy – mali vybrať tie činnosti, o ktorých 

sa rozprávali, aké plány majú.  

V druhej úlohe mali doplniť vety podľa nahrávky – prvé tri vety boli o športoch, čo bude 

vykonať chlapec, ostatné vety boli o dievčati a o Paríži.  

Na konci stretnutia sme opakovali, ako môžeme vyjadriť naše plány na víkend.  

Príloha: Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti. 
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