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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Prítomný čas priebehový. Konštrukcia väzby: „ to be going to“. Opis obrázkov. Oblečenie –
slovná zásoba a jej správne používanie.
Kľúčové slová:
- match, describe, divide, choose, chart, to be going to, in the background, in the distance,
on the left-hand side, at the top, at the bottom, a hat, coat, T-shirt, skirt, jacket, suit, shorts,
trainers, boots.....

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Kontrola domácej úlohy (pracovné listy).
2/ Prítomný čas priebehový – výklad, cvičenia.
3/ Konštrukcia väzby: „ to be going to“.
4/ Opis obrázkov – užitočné frázy a spojenia.
5/ Oblečenie – slovná zásoba a jej správne používanie.
K bodu 1/:
- kontrola domácej úlohy – online pracovné listy, cvičenia z pracovného zošita a učebnice
na upevnenie nepravidelných slovies. Opakovanie nepravidelných slovies cez tabuľky
Excel, pokyny v anglickom jazyku. Ústna rozcvička - opakovanie fráz a užitočných spojení.
K bodu 2/:
- prítomný čas priebehový – výklad cez platformu Learn2Code. Tvorba kladnej vety, otázky
a záporu. Precvičovanie cez cvičenia v učebnici a pracovného zošita. Doplňovanie, spájanie,
tvorba vlastných viet v danom gramatickom čase.
K bodu 3/:
- „to be going to“ – výklad konštrukcie. Jej tvorba a využitie v každodenných situáciách.
Pravopisné pravidlá pri tvorbe –ing formy, výnimky. Porovnanie s prítomným časom
priebehovým.
K bodu 4/:
- užitočné spojenia a frázy pri opise obrázkov a momentov s využitím prítomného času
priebehového: „In the picture I can see...“. Opisovanie obrázkov z knihy.
K bodu 5/:
- nová slovná zásoba zameraná na oblečenie. Správna výslovnosť, pravopis a použitie.
Online aktivity cez platformu: Wheel of names. Opis oblečenia a vysvetľovanie výrazov
týkajúcich sa témy.
13. Závery a odporúčania:
Precvičovať prítomný čas priebehový cez online cvičenia a cvičenia z učebnice. Opakovať
slovnú zásobu zameranú na jednotlivé kusy oblečenia prostredníctvom moderných
komunikačných technológií – tablet, mobil, youtube videá, sociálne siete. Opakovať užitočné
výrazy týkajúce sa opisu obrázkov. Trvale opakovať nepravidelné slovesá a slovnú zásobu
z učebnice.
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