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

 Téma nášho tretieho stretnutia je: Themes park – Zábavné parky. Na začiatku stretnutia 

sme sa rozprávali o vlastných skúsenostiach o zábavných parkoch. Študenti vyriešili 

prípravné cvičenie, kde mali úlohou spojiť slová s vysvetleniami na tému.  

Potom sme vypočuli nahrávku, kde Andy Wells rozpráva o zábavných parkoch, pretože 

napísala sprievodcu zábavných parkov z celého sveta.  

Anketár sa opýtal, ktorý zábavný park je jednotka na svete – Magic Kingdom at Disney 

World vo Floride, ale najpopulárnejší je Cedar Point v USA, Ohio. Je tam 17 horských dráh 

aj vodné dráhy. Vystavené sú modely dinosaurov – ako vyzerali a ešte sa aj hýbu.  

Andy spomínala aj ďalšie zábavné parky, naposledy navštívený park bol The Wizarding 

World of Harry Potter at the Islands of Adventure vo Floride, kde sprevádzaní sú ľudia 

v Hogwarts škole, kde sa môžeme stretnúť aj s charaktermi z príbehu.  

Po vypočutí nahrávky študenti vyriešili dve úlohy – v prvej mali vybrať pravdivé 

a nepravdivé tvrdenia. V druhom cvičení mali doplniť vety podľa správnosti z nahrávky.         

Príloha: Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti. 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Monika Czaniková 

14. Dátum 02.11.2022 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Beáta Kissová 

17. Dátum 02.11.2022 
18. Podpis  

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/

