New PW2 hodina 21 2020 4.týden po jarkách Kdo si chce na webu kahoot.it zkusit další kvíz – spousta
kočiček, ale už je potřeba přečíst více než jedno slovíčko – může zadat PIN 06028181. Některé skupiny už se
mnou stihly malou ukázku na konci hodiny, ale stejně je lepší zahrát si sám! :-)
1) V PB 28 děti poslouchaly skeč a ukazovaly na obrázky, možná zkusíme i „zahrát“. Zopakujeme s CD PB
28,pokud zvládnete, tak si scénku zahrajte. Můžeme obměnit: Happy birthday, mum! Thank you, Lenka!
- Happy birthday, grandpa.
Všechno nejlepší k narozeninám, dědečku.
- Thank you Emily.

Díky, Emily.

- Do you like pink roses?

Máš rád růžové růže?

- Yes. Mmmh. They smell wonderful.

Ano. Mmmm! Ty nádherně voní!

- They're from the garden.

Jsou ze zahrady.

. Oh no, my roses!

Ne, moje růže!

2) Číslovali jsme podobnou scénku z AB 21.
Here you are, Grandma.

Tady máš, babičko.

Thank you, Ryan.

Díky, Ryane.

/RájƏn/

Do you like the yellow bird?

Líbí se ti ten žlutý ptáček?

Yes, thank you. It's wonderful.

Ano, děkuju. Je úžasný.

It's from your bedroom.

Je od tebe z ložnice.

Oh, no, my curtains!

Moje záclony, neee!

3) Dívali jsme se na video Mr Matt: The T-shirt (kdo chyběl, může vidět na youtube Playway to English 2, the T-shirt ) V
PB 22 děti číslovaly obrázky podle poslechu CD PB 1 stopa 22
1. Can I try it on?
Můžu si ho zkusit?
2. I'll take it.

Vezmu si ho.

3. Good morning. Can I help you?

Dobrý den. Jak vám mohu pomoci?

4. Take it off.

Sundej si ho.

Dobrovolné: pokud zvládnete, můžete zaimprovizovat malý nakupovací dialog, podle vzoru:
- A T-shirt, please. Tričko, prosím. (a cap, please, a pullover, please... držte se raději jednotného čísla.)
- What colour?
Jakou barvu?
- Blue, please.
Modré, prosím.
- I like it. Can I try it on? Líbí se mi. Můžu si ho zkusit?
- OK, here you are.
Dobře, tady máte.
- Is it OK?
Je dobré?
- Yes/No.
Ano/Ne.
4) AB 15, děti číslovaly podle poslechu.
1. I'll take the blue jacket.

Vezmu si tu modrou bundu.

2. Can I help you?

Mohu vám pomoci?

3. I don't like it.

Nelíbí se mi.

4. Can I try that T-shirt on?

Můžu si vyzkoušet to tričko?

5) Za úkol v AB 20 děti spojí obrázky. Procvičujeme: What´s (Linda´s) favourite food?

/Uots …..(Lindas) fejvǝrit fůd?/ - Jaké je (Lindino) nejoblíbenější jídlo?
Děti odpovídají buď jedním slovem, nebo: Linda´s favourite food is spaghetti.
Alternativa:
What does Linda like? /Uot daz Linda lajk/ - Co má Linda ráda? She likes spaghetti. /ši lajks …./ .
V tom případě ohlídáme She/He (on, ona) a s na konci likes., opět ale stačí odpověď jedním slovem.

