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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Prehlbovanie modálnych slovies (zápor, otázka, kladná veta). Minulý čas plnovýznamových
slovies (zápor, otázka, kladná veta). „At the restaurant“ – opakovanie spojení a výrazov.
Rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby cez mobilnú aplikáciu Duolingo.
Kľúčové slová:
was / were, wasn’t / weren’t , I would like to pay, I will have..., Can I have..., Are you ready
to order, write, repeat, read, pronounce, complete...

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/ Prehlbovanie modálnych slovies (zápor, otázka, kladná veta).Upevňovanie na online
cvičeniach, cvičeniach z učebnice a pracovného zošita. Opakovanie modálnych slovies
v rozhovoroch.
3/ Rolové hry a situačné scénky: V reštaurácii.(upevňovanie).
4/ Minulý čas plnovýznamových slovies – výklad cez platformu Learn2Code(zápor, otázka a
kladná veta). Upevňovanie minulého času slovesa „to be“ cez pracovné listy, online
cvičenia.
5/ Spoločenská komunikácia – základné frázy (opakovanie).
6/ Súťaž.
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 minulého času slovesa „to be“ v zápore, upevnenie slovosledu
v anglickej otázke.
K bodu 2/:
- prehlbovanie modálnych slovies (zápor, otázka, kladná veta).Upevňovanie na online
cvičeniach cvičeniach z učebnice a pracovného zošita. Opakovanie modálnych slovies
v rozhovoroch.
K bodu 3/:
- rolové hry a situačné scénky: V reštaurácii.(upevňovanie fráz a spojení).
K bodu 4/:
- Minulý čas plnovýznamových slovies – výklad cez platformu Learn2Code(zápor, otázka a
kladná veta). Upevňovanie minulého času slovesa „to be“ cez pracovné listy, online
cvičenia. Tvorenie jednoduchých príbehov v minulom čase. Slovné hry na minulý čas.
Posluchové cvičenia z učebnice zamerané na minulý čas.
K bodu 5/:
- základné frázy spoločenskej komunikácie: Ako sa voláš? Odkiaľ si? Koľko máš rokov?
K bodu 6/:
- Súťaž prostredníctvom mobilnej aplikácie Duolingo medzi členmi klubu.
13. Závery a odporúčania:
Sústrediť pozornosť na správnu výslovnosť fráz a spojení. Upevniť frázy spoločenskej
komunikácie a slovnú zásobu „V reštaurácii“. Opakovať minulý čas plnovýznamových
slovies a slovesa „to be“ v minulom čase. Sústrediť pozornosť na ich správne použitie.
Trvale opakovať slovnú zásobu z prebratých lekcií, každodenné výrazy a spojenia
prostredníctvom inovatívnej a interaktívnej formy (súťaž cez mobilnú aplikáciu).
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