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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Privlastňovací pád.
Prídavné mená a ich opozitá.
Predložky a práca s pracovným zošitom.
Spoločenská komunikácia – základné frázy.
Kľúčové slová: Whose? / Who‘ s, small – big, easy – difficult, hot – cold....., predložky in/ on / at

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Privlastňovací pád.
2/ Prídavné mená a ich opozitá.
3/ Predložky a práca s pracovným zošitom.
4/ Spoločenská komunikácia – základné frázy.
5/ Simulovaný rozhovor
K bodu 1/:
- tvorba privlastňovacieho pádu, upevňovanie vo vetách, doplňovanie cvičení, dialógy,
K bodu 2/:
- výklad základných prídavných mien a ich opozitá, výslovnosť, upevňovanie vo vetách, tvorba
doplňovacích cvičení,
K bodu 3/:
- fixácia pevných predložiek : on Monday, in May, at home/ at school / at work - ich výslovnosť
a písanie,
K bodu 4/:
- základné frázy spoločenskej komunikácie: Ako sa voláš? Odkiaľ si? Koľko máš rokov?
K bodu 5/:
- nácvik dialógu na získavanie informácií o sebe navzájom.
13. Závery a odporúčania:
Upevniť tvorbu privlastňovacieho pádu, sústrediť pozornosť na jeho správnu výslovnosť.
Precvičiť základné prídavné mená a ich opozitá, zamerať sa na ich využívanie v základnej
komunikácii. Snažiť sa používať frázy spoločenskej komunikácie a slovesné tvary v praxi.
Rozvíjať kľúčové jazykové kompetencie v interpersonálnej komunikácii.
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