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PLAN DE LECȚIE ÎN PRACTICĂ 9.3

Când John a întrebat-o pe Julie dacă ar dori să meargă cu el în
Norvegia, ea a  ………………………… . Era ezitantă în legătură cu
mersul în afara țării.
Studenții erau anxioși înainte de examen, pentru că unii își
…………….. în timp ce alții ……………. .
În momentul în care ea a recunoscut că l-a înșelat, putea vedea că
el și-a …………………. . Era foarte furios. 
James își …………………….. și îi era greu să își dea seama ce să facă
mai departe. Știa că nu trebuie să fie atât de indecis, dar nu se
putea hotărî.
Fă-ți ordine în cameră chiar acum! Să nu îndrăznești să
………………………! Știu că ești nervos , dar asta e situația!
Mary s-a așezat .....……….. . Era clar că era indisponibilă să asculte
ce spunea Mike.
Nu se poate ca suspectul să fi fost sincer. Când i-am adresat o
întrebare despre crimă, el ………………………. . Se vedea că mințea. 
Când noul profesor a intrat în clasă, cu ….....……… și capul plecat,
elevii și-au dat seama că e o persoană timidă. Părea ca și cum nu
avea deloc încredere în sine. 
Marvin știa că deja câștigase argumentul. Stătea cu capul ridicat;
un zâmbet specific a apărut pe chipul său în timp ce și-a
……………… ,iar în acel moment toată lumea a înțeles că el a
câștigat cazul. A fost mereu încrezător în propriile forțe, dar avea
cu siguranță dreptate.
Janine este o persoană foarte asertivă. La fiecare întâlnire a stat cu
…………………. , lucru care la început mi s-a părut puțin arogant.
Mă uitam la privirea lui expectativă, iar când a început să își
…………….., mi-am dat seama că tocmai încheiase afacerea vieții
lui.
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Când John a întrebat-o pe Julie dacă ar dori să meargă cu el în
Norvegia, ea a  …………………… . Era ................... în legătură cu
mersul în afara țării.
Studenții erau ..................... înainte de examen, pentru că unii își
…………….. în timp ce alții ……………. .
În momentul în care ea a recunoscut că l-a înșelat, putea vedea că
el și-a …………………. . Era foarte .................. . 
James își …………………….. și îi era greu să își dea seama ce să facă
mai departe. Știa că nu trebuie să fie atât de .................., dar nu se
putea hotărî.
Fă-ți ordine în cameră chiar acum! Să nu îndrăznești să
……………………… ! Știu că ești ..................... , dar asta e situația!
Mary s-a așezat ……....….. . Era clar că era ............... să asculte ce
spunea Mike.
Nu se poate ca suspectul să fi fost ............... . Când i-am adresat o
întrebare despre crimă, el ………………………. . Se vedea că mințea. 
Când noul profesor a intrat în clasă, cu ……....…… și capul plecat,
elevii și-au dat seama că e o persoană ............... . Părea ca și cum
nu avea deloc încredere în sine. 
Marvin știa că deja câștigase argumentul. Stătea cu capul ridicat;
un zâmbet specific a apărut pe chipul său în timp ce a și-a
……………… iar în acel moment toată lumea a înțeles că el a
câștigat cazul. A fost mereu .................... în propriile forțe, dar
avea cu siguranță dreptate.
Janine este o persoană foarte ............ . La fiecare întâlnire a stat
cu …………………. , lucru care la început mi s-a părut puțin arogant.
Mă uitam la privirea lui ................., iar când a început să își
…………….., mi-am dat seama că tocmai încheiase afacerea vieții
lui.
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anxios                 asertiv               nervos                 încrezător
expectativ          furios                 ezitant                indecis                       
 timid                    sincer                indisponibil
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