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

Hlavné body
1. privítanie žiakov
2.  oboznámenie  s témou  krúžkovej  činnosti  –  Svetové  problémy,  znečisťovanie  životného
prostredia, prírodné katastrofy
3. počúvanie s porozumením, nová slovná zásoba
4. reprodukcia textu, diskusia na tému znečisťovanie životného prostredia, ako chrániť ŽP
5. zadanie úlohy na ďalšiu krúžkovú činnosť

Témy stretnutia
Témou tejto krúžkovej činnosti boli aktuálne svetové problémy, znečisťovanie životného prostredia,
prírodné katastrofy. Naučili sme sa novú slovnú zásobu, zopakovali si gramatickú stavbu vety, aby
žiaci vedeli samostatne tvoriť súvislý text týkajúci sa tejto témy. 

Zhrnutie priebehu stretnutia

V posledných  desaťročiach  veľmi  aktuálna  téma  ohľadom  znečisťovania  životného
prostredia/svojho okolia vyvolala veľké ohlasy i u žiakov a následne aj dlhú diskusiu. Žiaci boli
vedení už od základnej škole v rámci projektov na rôzne formy recyklovania a znovupoužívania
materiálov, takže sa k téme vedeli  pekne vyjadriť.  Doplnili  sme slovnú zásobu, s ktorou sa ešte
nestretli. Každý sa chcel „pochváliť“ ako recykluje a stará sa o svoje okolie aj doma. Žiaci vytvorili
veľmi príjemnú diskusnú atmosféru, kde sa podelili aj o svoje názory týkajúce sa aj iných svetových
problémov a s nimi spojenými prírodnými katastrofami. Chlapcov tieto témy zaujímajú, tak boli
radi, že si mohli rozšíriť obzory i slovnú zásobu v anglickom jazyku.
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