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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Sloveso „TO BE“ v otázke , zápore a v kladnej vete. Krátke odpovede. 
Privlastňovacie zámená. 
Dni v týždni. 
Ustálené spojenia a výrazy. 
Správna výslovnosť. 
 
Kľúčové slová: am/ is/ are, my, your, his, her, its, dni v týždni, play, save, mobile phone, record, 
read... 
 
 
  
 
 
 
 
 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
 
1/ Sloveso „TO BE“ v otázke , zápore a v kladnej vete. Krátke odpovede. 
2/ Privlastňovacie zámená. 
3/ Dni v týždni. 
4/ Ustálené spojenia a výrazy. 
5/ Správna výslovnosť. 
6/ Nácvik správnej výslovnosti preberaných javov prostredníctvom zvukovej nahrávky. 
 
K bodu 1/: 
- sloveso „byť“ v rôznych formách, upevňovanie vo vetách, doplňovanie cvičení, dialógy 
 
K bodu 2/: 
- výklad privlastňovacích zámen, upevňovanie vo vetách, tvorba doplňovacích cvičení 
 
K bodu 3/: 
- opakovanie dní v týždni s predložkou „on“, implementácia do viet spolu s tvarmi slovesa „to be“ 
 
K bodu 4/: 
- precvičovanie ustálených spojení: at home/ at school/ at work vo vetách, nácvik spoločenskej 
  konverzácie pri predstavovaní, upevňovanie frázy: „What‘ s your name?“ 
 
K bodu 5/: 
- video o 10 anglických slovách, ktoré sú vyslovované nesprávne,  precvičovanie ich správnej  
   výslovnosti,   
 
K bodu 6/: 
- nahrávanie čítaných textov a rozbor správnej výslovnosti.   
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
Využiť moderné komunikačné prostriedky (mobil, tablet, notebook) ako didaktickú techniku  na 
záznam zvukových nahrávok na vyučovacích hodinách. 
Sústrediť pozornosť na správnu výslovnosť. 
Upevniť slovesné tvary v praxi a v spoločenskej komunikácii. 
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