  New PW3 3AB hodina 12 2020   Začali jsme vánoční unit ze starého vydání Playway – v novém žádný
vánoční unit není, a tento muzikál má šikovné procvičení Would you like...? Can I have...? - na což
zanedlouho navážeme v našich učebnicích v unitu 6 – jídlo. Budeme se mu věnovat nejméně dvě hodiny a
některým z vás se mi možná podaří distribuovat zapůjčené staré CD3 (až s ním skončíme a bude příležitost,
prosím vrátit).Pokud by se nepodařilo ho k vám dostat, tak písničky prosím aspoň přeříkat jako říkanky.
1)Z CD3 přehrajeme muzikál Father Christmas is hungry. Tento muzikál jsou na zapůjčeném CD3 stopy 31 –
52, pokud přehrajeme opakovaně, děti by se mohly naučit níže uvedené písničky:
Stopa 34:
Benny is sleeping, sh-sh! /Benny spí, psst/
Linda is sleeping, sh – sh!
Max is sleeping, sh – sh!
Who´s this? Who´s this?
/kdo je to?/
Who´s this? Who´s this?
Father Christmas, Father Christmas, Father Christmas,
Stopa 36:
Would you like some bread and butter?
Would you like some ham and cheese?
Would you like some beans on toast?
Oh tell us, tell us please. Oh tell us, tell us please.

/Chtěl bys chleba s máslem/
/šunku a sýr/
/toast s fazolemi/
/Prosím řekni nám to./

Frázi Would you like some… procvičujeme s jídlem, které děti znají z PW1 a PW2: spaghetti with ketchup,
vegetable salad, cornflakes, toast, ice-cream, chicken and chips, - jen množné číslo či nepočítatelná!
Případně s jednotným čislem nikoli some, ale a – Would you like a banana? Would you like an apple? Ale
raději bych jim to do toho nemotala.
Děti odpovídají buď Yes, please. Nebo No, thanks.
Stopa 38:
Can I have some pizza
/Můžu dostat nějakou pizzu
With ham and cheese
/s šunkou a sýrem
And lots of ketchup.
/a spoustou kečupu
Some pizza, please. Oh yes. Oh yes. /nějakou pizzu, prosím.
Let´s get some pizza
/pojďme sehnat nějakou pizzu… atd.
With ham and cheese
And lots of ketchup.
Some pizza, please. Oh yes.
Opět procvičíme frázi Can I have … s dalším jídlem, které už děti znají – viz předchozí cv. Odpovídáme Yes,
of course. /Jes, of kóǝs/- ano, samozřejmě. Případně: Sorry, we haven´t got any (pizza) - /wí hævnt got æny
píca/ - nemáme žádnou pizzu, atd.
Stopa 43
Father Christmas, here´s your pizza. /… tady je tvoje pizza/
Father Christmas, it´s for you.
/…je pro tebe/
With ketchup, cheese and ham.
Father Christmas, it´s for you. Father Christmas, it´s for you.
Fráze Here´s your.. a It´s for you… můžeme opět procvičit:
Mum, here´s your tea. Dad, here´s your soup. – a „jako“ podávat jídlo. Pozor, Here are your chips (pancakes,
cornflakes) (mn.č.)
1) TRUE OR FALSE? - VIZ DRUHÁ STRANA. Je-li to obtížné, zkuste aspoň první 3-4 věty. Pokud to
nepůjde, přeskočte rovnou k jednodušší verzi v bodě 2).

Čteme věty, dítě reaguje:
Nepravdivé informace zkusí dítě opravit, aspoň říci správnou informaci, když celou větu
nezvládne:
Příklad: Čteme:
Father Christmas brings some fruit for the children. - dítě by mělo křičet aspoň: No! Presents!
My pak můžeme okomentovat celou opravenou větou:
- He brings some presents for the children. (Přinese nějaké dárky pro děti.)
1. Father Christmas is angry.

- No, he isn't angry. He's hungry!(Není naštvaný, je hladový.)

2. He wants some pizza with onions and tomatoes. - No, he doesn't like onions. He wants pizza with ham
and cheese. (Nemá rád cibuli. Chce pizzu se šunkou a sýrem.)
3.Father Christmas pays for the pizza. - No, Linda and Benny pay for the pizza. (L a B zaplatí za pizzu.)
4. Max hates pizza. No, that's not true. Max loves pizza. (Max miluje pizzu.)
5.Mum and Dad bring tea and ice cream. - No, Mum and Dad bring tea and biscuits. /biskits – sušenky/
Máma s tátou přinesou čaj a sušenky.
6.They see Father Christmas and run away.
7. In the end, they all play bingo.

They see Father Christmas and drop the tray. /upustí podnos./

In the end, they all sing and dance. (Nakonec všichni zpívají a tančí.)

2) Čtěte dítěti, intonací zdůrazněte tučně vytištěná slova, dítě opravuje, nakonec přepíše -na spodním okraji
stránky je klíč, přeložte či ustříhněte a odhalte dětem až po vypracování :-).

1) Father Christmas is angry. hungry
2) Father Christmas would like some pizza with jam and cheese.
3) Father Christmas wants lots of onions on his pizza.
4) Linda and Benny have a credit card in their piggy bank.
5) They pay five pounds for the pizza.
6) The pizza boy says: “Isn't the pizza too small for you?“
7) Linda says: “It's not for me, it's for my brother, Benny, and my friend, Max.“
8) The pizza boy says: “Ha ha, very sad!“
9) Mum and dad say: “Back to bed! It's twelve o'clock!“
10) Benny says: “I'm making hot chocolate for Father Christmas!“
----Key: 1.hungry 2.ham 3.ketchup 4.money 5.four 6.big 7.Father Christmas 8.funny 9. eleven 10.tea
STRANĚ

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ

4) Pokud zvládneme v hodině aspoň 2x muzikál shlédnout a/nebo pokud se mi podaří vám
distribuovat audio-nahrávku, mělo by být dítě shopné doplnit. Možná to stihneme už v hodině
„na tabuli“ a budeme hrát jako dialogy. Pokud by to doma nešlo, tak nechte být.
CHEESE

ONIONS (2x)

PERFECT

PIGGYBANK

KETCHUP BIG

Linda:
Hello. Is that ……………….PIZZA?
A …………… pizza, please.
With ham and ………………………
Just a moment. With ………………….., Father Christmas?
Father Christmas:
Linda:

……………………………..? No, thank you.

No, thanks. No onions.

Father Christmas:

But Linda, lots of ………………..., please.

Linda: And lots of ketchup, please. 98 Station Road. Thank you. Bye.
Benny: Where´s the …………………..?
Linda: Here you are.
Benny: Thank you. One pound, two pounds, three pounds, four pounds.
Benny and Linda: Yes!
----NIGHT (2X)

BIG

EVENING

ME

Man: Perfect Pizza. Good …………….. .

HERE

FUNNY

POUNDS

Here´s your pizza. Four …………….., please.

Linda: Thank you. …………….. you are.
Man: Thank you. Isn´t the pizza too ……………...for you?
Linda: It´s not for …………… . It´s for Father Christmas.
Man: For Father Christmas. Very ………………………. . Good ……………. .
Linda: Good …………………. .

