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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Minulý čas slovesa „byť“ – to be: was/ were. Určovanie času: What’s the time? It’s 5 o’clock.
Využitie platformy Learn2Code. „At the restaurant“ - posluch a jeho reprodukcia.Využitie
inovatívnej metódy – interaktívne video.
Kľúčové slová:
was, wasn’t / were, weren’t, time, o’clock, half past, quarter to/ quarter past, I would like to,
I’ll have, can I have, bill, tip, waiter, waitress, table, anything else, more....

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/ Rolové hry a situačné scénky, interaktívne video: V reštaurácii(upevňovanie).
3/ Predložky AT/IN/ON.
4/ Určovanie času – opakovanie cez pracovné listy.
5/ Minulý čas slovesa „byť“ – to be.
6/ Cvičenia z učebnice a pracovného zošita.
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 prítomného času v zápore, upevnenie slovosledu v anglickej otázke.
K bodu 2/:
- práca v pároch – rolové hry v reštaurácii. Precvičovanie užitočných fráz a spojení.
Komunikácia s využitím technickej pomôcky(video).
K bodu 3/:
- Výklad predložiek času AT/ON/IN, precvičovanie cez pracovné listy, pracovný zošit
a učebnicu. Výklad cez platformu: Learn2Code. Cvičenia.
K bodu 4/:
- Opakovanie určovania času, užitočné výrazy, online cvičenia, posluchy k téme.
K bodu 5/:
- Minulý čas slovesa „to be“ – výklad, precvičovanie výslovnosti. Tvorba kladných
a záporných viet, tvorba otázky a krátkej odpovede.
K bodu 6/:
- Cvičenia z učebnice a pracovného zošita. Čítanie s porozumením a následne reprodukcia
textu z učebnice.
13. Závery a odporúčania:
Upevniť slovnú zásobu: „V reštaurácii“ + predložky času AT/IN/ON. Sústrediť pozornosť na
ich správne použitie. Trvale opakovať slovnú zásobu z prebratých lekcií, každodenné výrazy
a spojenia. Využitie novej inovatívnej metódy – práca s videom a platformou Learn2Code.
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