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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Plurál podstatných mien.
Základné číslovky, telefónne čísla.
Názvy krajín.
Mesiace a farby.
Spoločenská komunikácia – základné frázy.
Základné pojmy a inštrukcie pri práci s počítačom v anglickom jazyku.
Kľúčové slová: child/children, book/books, one, two...Slovakia, Germany... January,...blue,..
Where are you from?... File, Insert, Save, Print, Copy....

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Plurál podstatných mien.
2/ Základné číslovky, telefónne čísla.
3/ Názvy krajín.
4/ Mesiace a farby.
5/ Spoločenská komunikácia – základné frázy.
6/ Vytvorenie jednoduchej didaktickej pomôcky.
K bodu 1/:
- tvorba plurálu a jeho výnimky, upevňovanie vo vetách, doplňovanie cvičení, dialógy,
K bodu 2/:
- výklad základných čísloviek, výslovnosť, upevňovanie vo vetách, tvorba doplňovacích cvičení,
K bodu 3/:
- názvy krajín, ich výslovnosť a písanie,
K bodu 4/:
- precvičovanie mesiacov a farieb, tvorba viet,
K bodu 5/:
- základné frázy spoločenskej komunikácie: Ako sa voláš? Odkiaľ si? Koľko máš rokov?
K bodu 6/:
- vytvorenie obrázkovo-slovného pexesa na precvičenie preberaných javov v bodoch 1- 4.

13. Závery a odporúčania:
Osvojiť si základnú terminológiu potrebnú pre využívanie informačno-komunikačných technológií
na prípravu vzdelávacích materiálov, ktoré sú dôležité vo výchovno-vzdelávacom procese.
Sústrediť pozornosť na správnu výslovnosť.
Upevniť frázy spoločenskej komunikácie, slovesné tvary v praxi.
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