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11. Manažérske zhrnutie:
krátka anotácia, kľúčové slová
Posluchy s porozumením a čítanie s porozumením. Pravidelné a nepravidelné slovesá –
rozšírenie, upevnenie. Časové výrazy spojené s minulým časom. Špeciálne príležitosti
a oslavy – slovná zásoba.
Kľúčové slová:
- last night, yesterday morning, Wedding Day, Christmas Day, yesterday, New Year’s Day,
Easter Day, Mother’s Day, Thanksgiving Day,

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:
1/ Kontrola domácej úlohy.
2/ Posluchy s porozumením a čítanie s porozumením.
3/ Pravidelné a nepravidelné slovesá – rozšírenie, upevnenie.
4/ Časové výrazy spojené s minulým časom.
5/ Špeciálne príležitosti a oslavy – slovná zásoba.
K bodu 1/:
- kontrola domácej úlohy – pracovné listy z Pinterestu, cvičenia z pracovného zošita
a učebnice na upevnenie modálnych slovies a slovesa „to be“ v minulom čase. Opakovanie
fráz a užitočných spojení.
K bodu 2/:
- posluchy z učebnice: „Čo máš v kufríku?“. Doplňovanie do tabuliek, pravda & nepravda,
priraďovanie, spájanie... .Čítanie textov z učebnice: „Super deti“ – odpovede na otázky,
reprodukcia textu.
K bodu 3/:
- opakovanie nepravidelných slovies v textoch. Posluchové online cvičenia zamerané na
minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies. Doplnenie teórie minulého času cez
platformu Learn2code.
K bodu 4/:
- používanie výrazov spojených s minulým časom – online cvičenia, priraďovanie a spájanie
cez interaktívnu tabuľu.
K bodu 5/:
- slovná zásoba zameraná na slovnú zásobu spojenú s jednotlivými sviatkami v roku.
Posluchové cvičenia, doplňovanie do textu, rozprávanie o mojich obľúbených sviatkoch.
Videá zamerané na najobľúbenejšie sviatky.
13. Závery a odporúčania:
Upevniť minulý čas a nepravidelné slovesá. Opakovanie časových výrazov spojených
s minulým časom. Opakovať slovnú zásobu zameranú na sviatky počas roka prostredníctvom
moderných komunikačných technológií – tablet, mobil, youtube videá, sociálne siete.
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