New PW3 3AB hodina 26 2020 14.týden (minulý týden byla hodina 25, omylem jsem neposunula číslování
a udělala dvě hodiny 24 za sebou)
1)Nový unit – roční období.

spring /spring/ jaro, summer /samƏ/ léto, autumn /ótm/ podzim, winter /uintƏ/ zima)
PB 52 – děti číslovaly obrázky podle CD2/22. Máte -li k dispozici audio, znovu poslechneme a
zkusíme aspoň malé části přibližně zopakovat nahlas, přepis tu dávám velkými písmeny, abyste ho
případně mohli použít i na nácvik čtení.

Hi, I'm Caroline from Cambridge.

Ahoj, jsem Caroline z Cambridge.

1. I love this season.

1. Tohle roční období miluju.
Nosím sukni a tričko.
Často je horko a svítí sluníčko.
Chodím hodně plavat a jezdím na kole.

I wear a skirt and a T-shirt.
It's often hot and sunny.
I go swimming a lot and I ride my bike.
2. It's my favourite season.

2. Je to moje oblíbené roční období.

It's often sunny, but it also rains a lot.

Často svítí sluníčko, ale také hodně prší.
Nosím džíny, svetr

I wear my jeans, a pullover
and sometimes I need an umbrella.
I ride my bike and I go skating a lot.

a někdy potřebuju deštník.
Na zahradě máme první květiny.
Hodně jezdím na kole a jezdím na kolečkových
bruslích.

3. I like this season.

3. Tohle roční období mám ráda.

It's cold. Sometimes it snows.

Je zima. Někdy sněží.

The first flowers are in our garden.

I go ice-skating a lot.
I wear my woolly hat and mittens.
4. It's not my favourite season.
There's a lot of wind.

Hodně chodím bruslit.
Nosím kulich a palčáky.
4. Není to moje oblíbené roční období. Hodně fouká
vítr. Nosím džíny, svetr a bundu. Hodně prší.

I wear jeans, a pullover and a jacket.
It rains a lot.
Ptáme se: What number is spring? /Jaké číslo je jaro?/ - dítě odpovídá.

Se samostatnějšími dětmi můžete zkusit dát dohromady vlastní povídání, např:
My favourite season is winter. I go skiing. I wear a jacket and a woolly hat.
(Jaké je počasí, co děláme, co nosíme na sobě)
DÁLE DRUHÁ STRANA

2) AB 46 cv 1 – děti rozluští názvy ročních období a spojí je s obrázky.
AB 46 cv. 2. - děti v hodině doplňovaly do vět o rozdílech mezi obrázky.

Kontrola: chybějící slova:

autumn, girls, three, two, jackets, skateboard (next to the tree).
Dobrovolné – nakreslit dva podobné obrázky s rozdíly, zejména spojenými s ročními obdobími.
Např.
In picture A it is raining, in picture B it is snowing.
In picture A the girl has got an umbrella, in picture B the girl hasn´t got an umbrella, but she´s got a woolly
hat.
In picture A there´s a boy is under a big tree, in picture B there´s a snowman under the tree.
In picture A the boy has got a bike. In picture B the boy has got a sledge (/sledž/- sáňky)
Kdo si chce dva různé obrázky nakreslit a nedokáže zatím vymyslet vlastní věty, může nakreslit obrázky
podle shora uvedených příkladů :-)
4) Z minulého unitu: Zkusím s nimi přečíst v hodině AB 44 – doplníme chybějící slovíčka do textu,
dole za úkol označíme True/False.
Úkol AB 45 – srovnáme slova ve větách, dole přečteme věty a napíšeme vlastní text- prosím na whatsap
Bála jsem se, že pracovat celou hodinu pouze na látce z unitu 6 by pro ně už mohlo být nezáživné, chtěla
jsem načít něco nového – snad to vše stihneme, počítám s tím, že Can you … budeme průběžně opakovat –
slovní spojení z minulého unitu se zde koneckonců objevují znovu (skate, ride a bike, go swimming… )
Doufám, že úkolů není tím pádem příliš.
DVD A sport for Mr. Matt musím zatím odložit, na youtube není a nemám z čeho jim ho přehrát.

