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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Národy a národnosti. Slová, ktoré znejú rovnako. Viem / Dokážem vo vetách. Telefonovanie,
užitočné spojenia a frázy.
Kľúčové slová:
France / French, Spain / Spanish, Germany / German, England / English, hear – here, wear –
where –were, two – too, buy – by, can / can’t ...

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Kontrola domácej úlohy.
2/ Národy a národnosti.
3/ Slová, ktoré znejú rovnako.
4/ Viem / Dokážem vo vetách.
5/ Telefonovanie, užitočné spojenia a frázy.
6/ Využívanie sociálnych sietí na komunikáciu s inými národnosťami.
K bodu 1/
- kontrola domácej úlohy – pracovné listy, cvičenia z pracovného zošita a učebnice.
Opakovanie slovnej zásoby a spojení z lekcie 1 – 6.
K bodu 2/
- rozdiely medzi určovaním národov a národností, písanie veľkých písmen, ich používanie,
- spoznávanie kultúrnych tradícií, gastronómie, politických a geografických odlišností,
odbúravanie predsudkov.
K bodu 3/
- slová, ktoré znejú rovnako, ale majú iný význam a iný pravopis. Ich rozpoznávanie vo vete
cez posluchové cvičenia z učebnice. Precvičovanie na vetách – práca vo dvojiciach.
K bodu 4/
- modálne sloveso „can/ can’t / could / couldn’t „ vo vetách. Čítanie s porozumením
zamerané na aktivity spojené s modálnymi slovesami. Posluchové online cvičenia, videá.
K bodu 5/
- frázy a spojenia súvisiace s telefonovaním: Hello, can I speak to.., This is John, How can
I help you?, Can I leave a message?...
K bodu 6/
- simulovaný čet na témy z bodu 2.
13. Závery a odporúčania:
Upevniť názvy národov a národností, ich písanie a používanie. Opakovanie výslovnosti
a písania slov, ktoré rovnako znejú, ale majú iný význam. Upevňovať modálne sloveso „can/
can’t „ cez posluchové cvičenia a videá. Opakovať slovnú zásobu zameranú na telefonovanie
prostredníctvom moderných komunikačných technológií – tablet, mobil, youtube videá,
sociálne siete.
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