1. Olvasáskészség

1. Mitől volt március 30. jelentős nap a prágai állatkert történetében? (1 pont)
•

rekordlétszámú (17 446) látogatót fogadtak (1)

2. Milyen okokból indítanak az állatkerthez különjáratú „zoobuszokat”? (6 pont)
•
•
•
•
•

egyre többen érkeznek autóval (1)
a parkolók már a délelőtti órákban (1) megteltek (1)
az autóbuszok/tömegközlekedési járatok túlzsúfoltak (1)
a látogatók nem tudtak felszállni a járművekre (1)
újra közlekedési nehézségek léptek fel/ezek a közlekedési
nehézségek évről évre ismétlődnek (1)

3. Ki állja az autóbuszok költségeit, kell-e fizetni a használatért? (2 pont)
•
•

az állatkert fizeti (1)
a látogatók ingyen vehetik igénybe a járatokat (1)

4. Évente mennyibe kerül a buszok üzemeltetése? (2 pont)
•

kb. 900.000 (1) Kč/korona (1)

5. Milyen időszakokban és milyen gyakran járnak a „zoobuszok”? (7 pont)
•
•
•

egész szezonban (1) közlekednek, áprilistól (1)
szeptemberig (1),
minden szombaton, vasárnap (1) és ünnepnapon (1)
egész nap (1), tíz percentként járnak (1)

6. Mit vetítenek az LCD monitorokon? (2 pont)
•

az állatkertről szóló (1) filmeket, videókat, reklámokat (1)

2. Közvetítés

1. (1-7)
a tábor jellemzői

•
•

nyár (1), napsütés (1), víz (1), szórakozás (1),
legfőképp pedig tánc (1)
kiváló tanárok (1), akiknek a tanítás nem
csupán munka (1)

értékelési
egység
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2. (8-11)
programkínálat,
időbeosztás

•

28 tánctanfolyam (1), 9 gyermektábor (1) az
öthetes szünidő alatt (1), a hatodik héten a
nemzetközi HIPHOPMEETING workshop-ja
(1)
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3. (12-16)
kurzusok, táborok
korosztály szerint

•

kurzusok az ifjúságnak (1) és felnőtteknek
(1), azaz 15 éves kor felett korhatár nélkül (1)
gyerektáborok (1) 10-14 éveseknek (1)
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4. (17-20)
nehézségi szint

•

kezdőknek (1), haladóknak (1), profiknak (1),
tánctanároknak/trénereknek (1)
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•

3. Íráskészség

Ahoj Pavle,
píšu ti z domova. Mám na tebe jednu prosbu. Nemůžu najít svůj diář a chci se zeptat, jestli jsi
ho nenašel někde u sebe v bytě.
Pokud ano, můžeš mi prosím vyhledat a napsat telefonní číslo uvedené u jména Nagy Zoltán?
Zítra mu musím zavolat kvůli pronájmu bytu.
Můžeš mi potom poslat diář poštou?
Mám tam hodně kontaktů a informací, které potřebuji každý den. Doufám, že jsem ho
zapomněl u tebe. Ale pokud ho nenajdeš, tak jsem ho asi ztratil někde na cestě a budu muset
ten kontakt najít jinde.
Díky moc za pomoc!
Měj se hezky,
András

