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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Ročné obdobia, voľný čas, koníčky, prítomný čas jednoduchý v spojení s ročnými
obdobiami, každodenné činnosti.
Kľúčové slová: summer, autumn, spring, winter, hobbies, daily routines, online, mail, chat,
message,...

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Názvy ročných období – summer, winter, autumn, spring.
2/ Voľný čas a koníčky.
3/ Každodenné rutiny.
4/ Prítomný čas jednoduchý v rozprávaní o ročných obdobiach a voľnočasových aktivitách.
5/ Opakovanie dní v týždni a mesiacov v roku s použitím prítomného času jednoduchého.
6/ Upevňovanie základných čísloviek v spojení s prítomným časom jednoduchým.
7/ Spoločenská a online komunikácia – opakovanie fráz pri stretnutí a lúčení sa.
K bodu 1/:
- názvy ročných období, upevňovanie spojení vo vetách, doplňovanie do cvičení, použitie
v dialógoch, rozprávanie o mojom obľúbenom ročnom období, pevné predložky,
K bodu 2/:
- názvy voľnočasových aktivít, rozprávanie o trávení voľného času, využitie prítomného
času
jednoduchého pri koníčkoch, precvičovanie novej slovnej zásoby vo vetách, tvorenie viet
a cvičení s ich použitím,
K bodu 3/:
- každodenné rutiny, slovesá a spojenia každodenných činností, rozprávanie o mojich
denných aktivitách,
K bodu 4/:
- frontálne precvičovanie prítomného času jednoduchého v súvislosti s ročnými obdobiami
a voľnočasovými aktivitami,
K bodu 5/:
- cvičenia z učebnice a pracovného zošita na opakovanie dní v týždni a mesiacov v roku
s použitím prítomného času jednoduchého,
K bodu 6/:
- upevňovanie základných čísloviek na cvičeniach z pracovného zošita, online cvičenia,
K bodu 7/:
- rolové hry a písanie elektronickej pošty na upevňovanie fráz pri stretnutí a lúčení sa.
Základné frázy spoločenskej a online komunikácie: Ako sa darí?, Uvidíme sa neskôr.,
Opatruj sa....

13. Závery a odporúčania:
Využívať online komunikáciu v medziľudských vzťahoch na diaľku.
Upevniť slovnú zásobu zameranú na ročné obdobia, voľnočasové aktivity, koníčky.
Sústrediť pozornosť na ich správnu výslovnosť.
Precvičovať prítomný čas jednoduchý cez domáce úlohy (preklady viet, pracovné listy,
cvičenia z pracovného zošita), čítanie textov z učebnice.
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