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

 Téma nášho stretnutia je: Celebrations – Oslavy. Keďže prichádzajú najkrajšie sviatky 

roka. Vianoce, táto téma je veľmi zaujímavá aj preto, že sa môžeme dozvedieť o rôznych 

oslavách z celého sveta. 

Na začiatku stretnutia sme sa rozprávali, ako prežívajú Vianoce v kruhu rodiny, aké zvyky 

majú, ktoré dni sú významné v roku.  

Pred vypočutím nahrávky študenti spájali názvy osláv s vysvetleniami, napr. výročie 

svadby, narodeninové party atď. 

V nahrávke piati predstavia svoje oslavy. Prvýkrát sme vypočuli o párty po skončení 

skúšiek. Druhýkrát: Notting Hill Carnival v Londýne – kde rôzni ľudia sa stretnú na 

jednom mieste a sa zabávajú v kostýmoch. Ďalej boli spomenuté zlaté výročie svadby 

starých rodičov (prenajali loď a celá rodina je spolu), narodeninové party pre priateľov, 

party na ulici – vynesú stoličky, stoly na cestu, každý donesie jedlo a spolu sa zabávajú.  

Po vypočutí nahrávky študenti mali spojiť oslavy mladých s vysvetleniami. 
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