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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Fonetické cvičenia. Nemé písmená vo výslovnosti. Situačné scénky. Opakovanie prítomného 

času jednoduchého. 

 

Kľúčové slová: comb, bomb, climb, evening, morning, work, walk, island, know, knife, nice 

to meet you, you are welcome, have a save journey... 

 

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

1/ Kontrola domácej úlohy.  

 

2/ Fonetické cvičenia z učebnice.  

 

3/ Nemé písmená vo výslovnosti. 

   

4/ Situačné scénky: „Let me introduce myself“. 

 

5/ Posluchy o mojom meste, následne reprodukcia počutého.  

 

6/ Opakovanie prítomného času jednoduchého.  

 

 

 

 



K bodu 1/: 

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

Opakovanie slovnej zásoby a spojení: „My house....“. Kontrola výslovnosti a správneho   

použitia.  

 

K bodu 2/: 

- fonetické cvičenia z učebnice. Posluchy a trénovanie homofónov. Diskusia k výslovnosti. 

 

K bodu 3/: 

- nemé písmená vo výslovnosti. Posluchové cvičenia z učebnice zamerané na slová, ktoré 

znejú rovnako, ale majú iný význam. Diskusia k nemým písmenám a ich pravidlám. 

Precvičovanie na vetách. 

 

K bodu 4/: 

- situačné scénky: „Let me introduce myself“. Vzájomné zoznamovanie a rozprávanie o sebe.   

 

K bodu 5/: 

- posluchy o mojom meste, následne reprodukcia počutého. Rozširovanie slovnej  zásoby. 

 

K bodu 6/:  

- opakovanie prítomného času jednoduchého cez pracovné listy a cez rozprávanie 

o každodenných rutinách. Využitie inovatívnej metódy: Bingo, Pyramída, Pojmová mapa, 

Uhádni slovo..... 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Upevniť výslovnosť homofónov, cez posluchové cvičenia a čítanie s porozumením. 

Precvičovať slovnú zásobu a spojenia súvisiace s bývaním meste. Sústrediť pozornosť na  

správnu výslovnosť. Opakovať prítomný čas jednoduchý v zápore a otázke s využití 

frekvenčných prísloviek. Trvale opakovať slovnú zásobu prostredníctvom moderných 

komunikačných technológií – interaktívna tabuľa, tablet, mobil. 
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