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PRIEBEH HODINY:
1. etapa (organizačná):
a)

Zápis do triednej knihy, kontrola prítomnosti

b) Učiteľ oboznámi žiakov s cieľmi hodiny:

vysvetliť technológiu

rafinovania ropy, dôležitosť

produktov, pri výrobe ktorých sa používa ropa ako základná surovina

2. etapa (expozičná):
a)

Motivácia - warm – up aktivita: brainstorming výrazov súvisiacich s pojmom ropa(uč. mat. The benefits of
science – refining petroleum -úloha č.1), motivačný rozhovor: kratučká diskusia k téme (viď. úloha č.2 )

b) Prvotné zoznamovanie žiakov s novým učivom: Slovná zásoba k téme (viď. učebný materiál č.1 aktivita 2.2
pre-listening task)
c)

Vypracovanie pracovných listov (Worksheets):
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1. posluchová úloha č.1: -vypočuť si nahrávku opisujúcu technológiu rafinovania ropy, doplniť chýbajúci
slová do viet a rozhodnúť o pravdivosti tvrdení
2. posluchová úloha č.2: - vypočuť si nahrávku o produktoch získaných rafináciou ropy a priradiť ku
každému produktu jeho funkciu
d) 3. etapa (fixačná): Prvotné opakovanie a utvrdzovanie učiva: vypracovanie úloh after- listening activities )
– žiaci vyplnia krížovku na slovnú zásobu k téme rafinovania ropy vytvorenú pomocou aplikácie na
uvedenej internetovej adrese (viď. učebný materiál č.2 aktivita 2.2 )
-

doplnia správne tvary slovies do textu opisujúceho technológiu rafinovania ropy (uč. mat. The benefits
of science – refining petroleum – after-listening -úloha č.2 )

4. etapa (záverečná a spätná väzba):
-

kontrolné otázky k téme: What have you learned today? What is refining? Why is it used? How is it
carried out?

-

aplikovanie osvojených vedomostí, asynchrónna výučba – domáca úloha: - napísať esej na tému What
the world would would be like without crude oil? or Why is crude oil a precious commodity? (220slov)
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