New PW2 hodina 17 2021
1) Opakovali jsme video The Wolly Hat a skládali příběh z obrazových karet, případně ho hráli.
2) AB17 nahoře děti vybarvovaly obrázek podle poslechu CD AB 16, pak jsme popis opakovali nahlas.
Na dolním obrázku si dítě vybarví oblečení podle toho, jaké je jeho oblíbené tričko, bunda, atd.
Alternativa, nebo navíc: dámy si mohou nakreslit vedle či do sešitu vlastní obrázek s šaty, sukní atd,
doporučuji vše maximálně dvoubarevné, ať se v tom dítě neztratí.
Pak dítě popíše nahlas: My favourite dress is pink, my favourite socks are purple... atd.
Hlídáme is v jednotném čísle a are v množném (shoes, socks, trainers – ) - pro většinu dětí je ještě příliš brzo
na to, aby toto ve větě rozlišily a použily, ale můžeme v nich pěstovat povědomí o tomto rozdílu.
Text nahrávky:
My favourite T-shirt is yellow, my favourite cap is
pink, my favourite jacket is blue, my favourite jeans
are black and my favourite trainers are black and
white. Once again... (nahrávka se opakuje)

Moje oblíbené tričko je žluté, moje oblíbená
kšiltovka je růžová, moje oblíbená bunda je modrá,
moje oblíbené džíny jsou černé a moje oblíbené
tenisky jsou černobílé. Ještě jednou…

3) Opakování slovíček unitů 3-4. PB 23 – děti číslovaly obrázky podle CD PB 1 / 23.
Kontrola:
Růžově: 1. jacket, 2. chair, 3. hat, 4. lamp, 5. pullover, 6. sofa, 7. TV, 8. jeans, 9. socks.
Šedivě: 1. telephone, 2. dress, 3. cupboard 4. skirt, 5. curtains, 6. trainers, 7. shoes, 8. table, 9. cap
4) 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 tohoto vzoru. Za malý
obrázek z „nákupu“ v sešitu odměna :-). Kdo si rád zkouší psaní, může si obrázek i nadepsat s bublinami jako
malý “komiks“.
Příklad:
- A T-shirt, please. Tričko, prosím. (a cap, please, a pullover, please....)
- 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.
5) (Toto navazující cvičení nejspíš už dnes nestihneme)V AB 15 číslujeme podle poslechu CD AB 14
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?

