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11. Manažérske zhrnutie: 

 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
 
Väzba there is / there are. 
Jedlá a zariadenia v kuchyni. 
Určovanie času. 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1/ Väzba there is/ there are – výklad, cvičenia. 
2/ Každodenné rutiny (režim dňa) – upevňovanie. 
3/ Názvy jedál, slovná zásoba – druhy ovocia a zeleniny. 

4/ Prítomný čas jednoduchý v rozprávaní o príprave jedál, prácach a elektronických 
    zariadeniach v kuchyni. 

5/ Spoločenská komunikácia – práca s frázami: Have a nice day, Have a safe journey, Can    
     I have...?, I vould like....,I will have, Here you are, You are welcome.. 
6/ Vianočná pieseň od Johna Lennona: So this is Christmas. 
 
K bodu 1/: - výklad konštrukcie there is / there are, upevňovanie väzby vo vetách, 
doplňovanie do   cvičení, použitie v dialógoch. Rozprávanie o jednotlivých miestnostiach 
v dome  s využitím tohto spojenia. 
 
K bodu 2/: - opakovanie názvov voľnočasových aktivít, využitie prítomného času 
jednoduchého pri koníčkoch, precvičovanie novej slovnej zásoby vo vetách, tvorenie viet 
a cvičení s ich použitím,  rozprávanie na tému: Môj režim dňa. 
 
K bodu 3/: - názvy jedál, druhy ovocia a zeleniny, zariadenia v kuchyni. Precvičovanie 
správnej výslovnosti a pravopisu cez prezentáciu. 
 
K bodu 4/: - frontálne precvičovanie prítomného času jednoduchého v súvislosti s prípravou 
jedál, prácami a používaním elektronických zariadení v kuchyni. 
 
K bodu 5/: - spoločenská komunikácia- práca s frázami: Have a nice day, Have a safe journey, 
Can I have...?, I vould like....,I will have, Here you are, You are welcome....Precvičovanie   
výrazov cez rolové hry  a situačné scénky. 
 
K bodu 6/: - práca s vianočnou piesňou od Johna Lennona: So this is Christmas. Doplňovanie  
  vynechaných slov v piesni, čítanie a preklad textu piesne. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
Aplikovať netradičné, inovatívne metódy a formy pri rozširovaní slovnej zásoby vo 
vzdelávacom prostredí. 
Upevniť slovnú zásobu zameranú na názvy jedál, druhy ovocia a zeleniny, zariadenia 
v kuchyni. Precvičovanie správnej výslovnosti a pravopisu. Precvičiť prítomný čas 
jednoduchý cez domáce úlohy (preklady viet, pracovné listy, cvičenia z pracovného zošita), 
čítanie textov z učebnice. Opakovať slovnú zásobu z lekcií 1- 4. 
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