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11. Manažérske zhrnutie: 

 
krátka anotácia, kľúčové slová  
 
Sloveso "can" v posluchových cvičeniach. Konverzácia: "I can/ I can’t/ Can you ...?" 
 
Kľúčové slová: I can, I can’t, Can you...? What’s the time?, It’s , read, listen, write, speak, 
understand... 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 
1/ Modálne sloveso „CAN“ v otázke, zápore, kladnej vete - výklad 
2/ Použitie slovesa „can“ vo vetách – cvičenia, doplňovanie, počúvanie. 
3/ Rozprávanie o sebe s využitím slovesa „can/can’t“. 
4/ Texty z učebnice – tvorba otázok, odpovedí, prerozprávanie prečítaného textu. 
5/ Opakovanie každodenných fráz z lekcií 1-4. Cvičenia z pracovného zošita. 
6/ Vyjadrenie času - upevňovanie. 
 
K bodu 1/: 
- výklad: modálne sloveso „CAN“ v otázke, zápore, kladnej vete cez platformu:Learn2Code 
  (video prezentácia), 
 
K bodu 2/: 
- použitie slovesa „can“ vo vetách – cvičenia, doplňovanie, počúvanie. Práca s učebnicou, 
  pracovným zošitom, pracovné listy z platformy: Pinterest.  
 
K bodu 3/: 
- rozprávanie o sebe s využitím slovesa „can/can’t“. Veci, ktoré dokážem/ nedokážem,  
  rozprávanie o mojich každodenných aktivitách. 
 
K bodu 4/: 
- texty z učebnice – tvorba otázok, odpovedí, prerozprávanie prečítaného textu. Slovná 
  zásoba lekcií 1-4 v kontexte. 
 
K bodu 5/: 

- opakovanie každodenných fráz z lekcií 1-4. Cvičenia z pracovného zošita. Frontálne  
  upevňovanie cez obojstranný preklad. 
 
K bodu 6/: 

- vyjadrenie času, upevňovanie na cvičeniach z pracovného zošita, online cvičenia. 
 

13. Závery a odporúčania: 
 
Rozvíjať komunikačné kompetencie cez počúvanie a čítanie s porozumením. 
Precvičovať modálne sloveso „CAN“ v kladnej vete, zápore a v otázke. Upevniť slovnú 
zásobu z lekcií 1-4, sústrediť pozornosť na ich správnu výslovnosť a tiež písanie. Zopakovať 
názvy voľnočasových  aktivít a koníčkov.  

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Katarína Valeková 
15. Dátum 27.01.2021 
16. Podpis  
17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Dagmar Hujová  
18. Dátum 27.01.2021 
19. Podpis  

Príloha: Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 


