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

Hlavné body
1. privítanie žiakov
2. oboznámenie s témou krúžkovej činnosti
3. počúvanie o zvyklostiach a tradíciách sviatkov Veľkej noci na Slovensko, v USA a vo Veľkej
Británii 
4.  komunikácia,  dialógy,  diskusia  o danej  téme  –  ako  oslavujeme  Veľkú  noc  v našej  rodine  -
rozprávanie    
5. zadanie projektu – Moja Veľká noc.

Témy stretnutia
Témou tejto krúžkovej činnosti bolo priblíženie zvykov a tradícií Veľkej noci na Slovensku, v USA
a GB,  vzájomné  porovnanie  veľkonočných  sviatkov  a kultúrnych  zvykov  v týchto  vybraných
anglicky  hovoriacich  krajinách.  Individuálne  rozprávanie  o oslavách  týchto  sviatkov  v našich
rodinách, priblíženie osobných tradícií.  Rozšírenie slovnej zásoby, zopakovanie fráz, predložiek.
Zadanie projektu – Moja Veľká noc – popis. 

Zhrnutie priebehu stretnutia
Krúžkové stretnutie prebiehalo aktívne,  žiaci  živo diskutovali  na tému sviatkov Veľkej  noci  vo
vlastných  rodinách.  Predtým  si  vypočuli  ako  sa  oslavujú  tieto  sviatky  v anglicky  hovoriacich
krajinách, ktoré sme si vybrali – USA a GB. Následne v skupinkách porovnali tieto tradície s našimi
slovenskými  tradíciami.  Potom  každý  opísal,  ako  sa  oslavujú  tieto  sviatky  individuálne  v ich
rodinách. Téma ich veľmi zaujala, i preto, že tieto oslavy sú diametrálne odlišné a s nadchádzajúcou
Veľkou nocou budú vedieť doma porozprávať tieto rozdiely i svojim rodinám. 
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