
FOR & AGAINST 

B1  

e-mail / list priateľovi 

 

1. Píš krátke vety, pretože v dlhých vetách ti môže ujsť slovosled. 

2. Dodržiavaj pevný anglický slovosled = podmet (osoba, vec, miesto…) + sloveso + zvyšná 

časť vety) 

3. Rozdeľ list do paragrafov (odsekov) = úvod, jadro (môže mať aj viac odsekov), záver. 

4. Využívaj prídavné mená a ich stupňovanie, napríklad: big-bigger-the biggest / exciting-

more exciting-the most exciting. 

5. Využívaj spojky linking words pretože prepájajú myšlienky a tvoj prejav bude pôsobiť 

prirodzenejšie. POZOR!!! Nie viac ako 3-4 linkings v jednej práci, aby to naopak neznelo 

neprirodzene. Aj tu platí, že menej je viac. 

 

Linking words: 

 All things considered (Keďzoberieme do úvahy) 

 On the one hand……but on the other hand (na jednej strane…ale na druhej strane) 

 So,….(tak, takže) 

 Well,….. (nuž) 

 In my opinion/From my point of view (myslím si) 

 As for (čo sa týka) 

 Fortunately/Unfortunately (našťastie/nanešťastie) 

 By the way (mimochodom) 

 Anyway (v každom prípade) 

 However (avšak/ale) 

 For instance (napríklad) 

 Another point is (ďalšia vec je) 

 Moreover/What is more (a navyše) 

 Either & or  / Neither & nor / Both & and 

 All in all it is not so bad (koniec koncov, nie je to až také zlé) 

 To sum up/In conclusion (záverom, aby som to zhrnula/a) 

 Last of all (úplne na záver)    



6. Nepoužívaj iba frázu „I like…“  ale využi jej synonymá: 

I like / I love                                           I don’t like 

I enjoy                                                    I hate 

I am fond of              + ing                     I can’t stand              + ing 

I am keen of                                          I can’t bear 

I am interested in                                  I am fed up with        

I am fond of cycling and hiking.            I hate studying History. 

7. Používaj viaceré synonymá na vyjadrenie pozitív a negatív.  

Pre pozitíva:                                    Pre negatíva: 

Advantages                                     Disadvantages: One disadvantage is that… 

Pros                                                  Cons 

Benefits                                            Drawbacks 

Good sides/points about                Bad sites/points about 

The pluses: On the plus side…     The minuses 

Strengths                                          Weaknesses 

Perks                                                Downsides 

8. Užitočné spojenia, ktoré ti pri písaní určite pomôžu: 

Have to – musieť (I have to clean my room every week.) 

Don’t have to – nemusieť (I don’t have to walk my dog because my sister does.) 

Didn’t have to – nemusel (I didn’t have to walk my dog because my sister did.) 

Should – mal by (I should do my English homework.) 

Shouldn’t – nemal by (I shouldn’t lie to my parents about my marks.) 



9. Na písanie slohu máš 60 minút. Nečistopis píš najdlhšie 40 minút a 20-25 minút si nechaj na 

čistopis a posledné prekontrolovanie slohu. Častokrát majú študenti pocit, že im na prepis stačí 

menej času, avšak prax ukázala, že 20-25 minút je na prepis ideálny. 

10. Píš čitateľne pretože ak je tvoj pravopis nečitateľný, je náročné tvoj sloh opraviť a strácaš body. 

11. Tvoj sloh má mať 160 až 180 slov pričom za slová sa považujú aj predložky (at, on, 

for,…) členy (the, a, an). DO POČTU SLOV SA NEZARATÁVAJÚ VLASTNÉ MENÁ(Vysoké 

Tatry, Váh, Bratislava, Bojnický hrad) 

12. Číslovky sa rátajú do počtu slov, IBA AK SÚ PÍSANÉ SLOVOM, nie číslom (18/eighteen✓) 

13. ZámenoJA = I píš vždy s veľkým písmenom, aj keď sa nachádza v strede vety. It was a 

beautiful day and I was sick. 

Poďme si to na záver celé ešte raz zhrnúť 

 Krátke vety      

 Pevný anglický slovosled 

 Odseky 

 Stupňuj prídavné mená 

 Spojky (Linkingwords) 

 Používaj synonymá 

 Používaj užitočné spojenia 

 Píš čitateľne 

 60-40-20 min = celkový čas na sloh – čas na nečistopis – čas na prepis slohu 

 Dĺžka slohu: 160-180 slov 

 Číslovky píš SLOVOM 

 Zámeno JA = ‚I‘ vždy s veľkým písmenom 

 


