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

1. Organizačné informácie, prezencia 
2. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením 
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Východiskový text 
 
Kino Úsmev  
 
Rodina  Orechovcov (otec, 
mama a 10-ročné dvojičky) sa 
rozhodla, že v druhom 
štvrťroku využije ponuku kina 
Úsmev a navštívia niekoľko 
filmových predstavení. 
Prečítajte si pozorne celý 
májový program filmov a 
pomôžte im pri rozhodovaní 
vypracovaním nasledujúcich 
úloh:   
 
1. Napíšte slovom, koľko filmov je v programe kina Úsmev na mesiac máj.  
  
2. Vypíšte z programu názvy filmov, na ktoré môže ísť v predpoludňajších hodinách celá 
rodina.  
 



3. Uveďte názvy dní v týždni, počas ktorých kino nepremieta žiaden film.  
  
4. Vyberte správne vysvetlenie slovného spojenia „zmena programu vyhradená“:  
a) kino vráti vstupné výhradne v prípade zmeny programu premietania  
b) kino môže zmeniť film, ktorý sa bude v daný deň premietať  
c) kino sa zaväzuje, že ponuka filmov je výhradne v danom mesiaci  
d) kino si vyhradzuje právo zmeniť čas premietania filmu  
  
5. Uveď deň májového týždňa, kedy je kino najčastejšie otvorené.  
  
6. Uveďte, ktorý najdrahší film je pre členov klubu Úsmev zdarma.  
  
7. Rozhodnite, koľkým mesiacom v poradí je máj v 2. štvrťroku:  
a) prvý           
b) druhý             
c) tretí              
d) štvrtý  
  
8. Napíšte názov filmu, ktorý sa v máji premieta najčastejšie.  
  
9. Uveďte slovom, koľko filmov pre dospelého diváka je z európskej produkcie.  
  
10. Napíšte žáner filmu, ktorý má titulky v štátnom jazyku SR. 
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