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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Predložky času a opozitá. 
Opakovanie prítomného času – otázka, zápor, krátka odpoveď. 
 
 
Kľúčové slová: Yes, I do./ No, I do‘ t / Do you..?/ Does he...? 
 



 
12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 
1/ Predložky času – s dňami: on Monday, 
                              -  s hodinou at 6 o‘ clock, 
                              -  s mesiacmi: in May.  
2/ Opozitá prídavných mien: big/small, easy/ difficult, fast/slow, hot/cold, cheap/expensive... 
3/ Opakovanie dní v týždni, mesiacov v roku.  
4/ Opakovanie základných čísloviek.. 
5/ Spoločenská komunikácia – opakovanie  základných  fráz. 
 
 
K bodu 1/: 
- pevné predložky času,  upevňovanie vo vetách, doplňovanie do cvičení, použitie v dialógoch, 
 
K bodu 2/: 
- fixovanie príd.mien a ich opozít, precvičovanie vo vetách, tvorenie viet a cvičení s ich použitím, 
 
K bodu 3/: 
- opakovanie dní v týždni a mesiacov v roku, ich výslovnosť, písanie a upevňovanie v texte, 
 
K bodu 4/: 
- frontálne precvičovanie základných čísloviek, ich písanie a používanie, 
 
K bodu 5/: 
- základné frázy spoločenskej komunikácie: Ako sa darí?, Uvidíme sa neskôr., Opatruj sa.... 
 
 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
Rozvoj kľúčových jazykových kompetencií v komunikácií na vyučovaní. 
Sústrediť pozornosť na správnu výslovnosť. 
Precvičovať prítomný čas jednoduchý cez domáce úlohy (preklady viet, pracovné listy, cvičenia 
z pracovného zošita). 
Upevniť frázy spoločenskej komunikácie slovesné tvary v praxi. 

 

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Táňa Genšorová 
15. Dátum 25.11.2020 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dagmar Hujová 
18. Dátum 25.11.2020 
19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 


