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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Orientácia v neznámom meste (posluchy a frázy) podľa mobilnej aplikácie v anglickom 

jazyku. Konverzácia  na ulici v meste (zisťovanie polohy, smeru a hľadaného objektu). 

 

Môj dom/ byt - konverzácia. 

 

 

Kľúčové slová:  

Where is the nearest post office?, Excuse me, how can I get to the square?, How far is it? How 

long does it take?, kitchen, living room, bathroom, bedroom, flat, house, next to, to the left / 

right, near, towards to, along, avenue, street ....., 

 

 



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

1/ Kontrola domácej úlohy – pracovné listy, cvičenia z pracovného zošita a učebnice.  

    Vyhodnotenie prekladu viet (obojstranný preklad). 

2/ Charity song: „Wash your hands“ – počúvanie, preklad, cvičenia, doplňovanie. 

3/ Udávanie smeru a orientácia v meste – frázy, spojenia, rolové hry, situačné scénky (1.časť). 

4/ Slovná zásoba k téme: „Môj dom/byt“ + rozprávanie o mojom bývaní (1.časť). 

5/ Cvičenia z učebnice a pracovného zošita. 

6/ Opakovanie slovesa „can“ vo vetách – cvičenia, doplňovanie, počúvanie. 

7/ Práca s mobilnou aplikáciou Google maps. 

 

K bodu 1/: 

- kontrola domácej úlohy – pracovné listy, cvičenia z pracovného zošita a učebnice. 

Vyhodnotenie prekladu viet (obojstranný preklad). Analýza chýb, zopakovanie základných 

  pravidiel pri tvorbe prít.času v zápore, upevnenie slovosledu v anglickej otázke. 

K bodu 2/: 

- Charity song: „Wash your hands“ – počúvanie, preklad, cvičenia, doplňovanie. Budovanie 

  novej slovnej zásoby, precvičovanie správnej výslovnosti (Youtube). 

K bodu 3/: 

- Udávanie smeru a orientácia v meste – frázy, spojenia, precvičovanie vo dvojiciach cez 

  rolové hry a situačné scénky (1.časť). Upevňovanie cez videá (Youtube). 

K bodu 4/: 

- budovanie slovnej zásoby k téme: „Môj dom/byt“ + rozprávanie o mojom bývaní (1.časť). 

  Pracovné listy so slovnou zásobou z platformy: Pinterest, online cvičenia. 

K bodu 5/: 

- Cvičenia z pracovného zošita, učebnice, online cvičenia. Tvorba vlastných cvičení a viet.  

K bodu 6/: 

- Opakovanie slovesa „can“ vo vetách – cvičenia, doplňovanie, počúvanie. 

K bodu 7/: 

- Hľadanie konkrétneho miesta v meste, kladenie otázok a odpovede. 

 

13. Závery a odporúčania: 
Upevniť slovnú zásobu: „Udávanie smeru a orientácia v meste“ + slovnú zásobu k téme: „Môj 

dom/byt“. Sústrediť pozornosť na ich správnu výslovnosť a písanie. Trvale opakovať slovnú 

zásobu z prebratých lekcií, každodenné výrazy a spojenia. Využívanie interaktívnych 

pomôcok – mobilný telefón. 
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