New PW3 hodina 14 2020 (Hodina 13 z 22.12.neměla žádný číslovaný dokument – úkoly z vánočního
muzikálu byly už dopředu všechny na dokumentu z hodiny 12.)
1) Uděláme si online kvíz, který jsem dětem vyrobila k muzikálu Father Christmas is Hungry (není to kahoot, který se v
minulé hodině na společnou práci moc neosvědčil, protože ne všem to šlo samostatně doma spustit, je to nový kvíz na
quizizz.com – výhoda je, že aplikace čte nahlas, takže děti tak cvičí kromě čtení i odposlech a výslovnost, nevýhoda je, že
registrace je složitá, takže to používám ke společné práci v hodině a děti nemohou samy klikat. Pokyny k registraci můžu
poslat mailem – možná by si s tím někdo rád hrál i doma, pokud se rodiče tou registrací proklikají.)
Vrátíme se k úkolům z dokumentu z hodiny 12 – uvidím, jak se na to děti po prázdninách chytnou a podle toho s tím
strávíme či nestrávíme ještě čas. Přečetli jsme společně úkol s opravováním informací. (jam – ham atd..)

2) Zpívali jsme písničku The body rock v PB34 CD1 47. Slovíčka – části těla – jsou z druhé třídy, nové
fráze: Shake your body to the beat – zatřes tělem (zatřeste se) do rytmu
Join in – přidej se
hips – boky,
lips - rty
Ve cvičení 6 dole děti označovaly věty true/false (trú/fóls) -. pravdivé /nepravdivé, podle obrázků nahoře.
3) PB 35 – Ptáme se: What's number one? - Clap your hands. Atd.
(2-shake your arms, 3 – bend your knees, 4- shake your head, 5 – touch your nose, 6 – touch your ears, 7 –
touch your hips, 8 – touch your eyes, 9 – touch your lips, 10 - jump. )
Prosím procvičte doma: říkáme si navzájem pokyny a plníme je.
4) AB 30 děti si vyluští křížovku.(Klíč: 2 head, 3 tooth, 4 mouth, 5 leg, 6 hands, 7 eyes, 8 ears, 9 toes)
Tajenka má vyjít: SHOULDERS (ramena)
Dole v cv. 7 pak spojí.
AB31 – očíslovat podle poslechu CD1/49, vypsat aspoň 2, ostatní stačí ústně.
5) AB 29 – číslování podle poslechuCD1/46.
Zkoušíme dítě podle obrázků: Tell me about Bob. Dítě odpovídá: He's got... His nose is... atd.
Pro děti zajímavá slovíčka navíc:
scar /skáƏ/ jizva
moustache /mustáš/ kníry

beard /bíƏd/ vousy

1 Pirate number one has got long black hair, a small nose, small ears, a wide mouth and blue eyes.
2 Pirate number two has got long black hair, a big nose, big ears with rings, a wide mouth and green
eyes.
3 Pirate number three has got short black hair, a big nose, big ears with rings, a small mouth and blue
eyes.
4 Pirate number four has got short black hair, a small nose, big ears with rings and a wide mouth.
5 Pirate number five has got short fair hair, a big nose, small ears, a small mouth and green eyes.
6 Pirate number six has got long fair hair, a small nose, big ears with rings, a big mouth and brown eyes.
Řešení:
1 Bob 2 Jim 3 Gus 4 Frank 5 Taylor 6 Oscar
6) DŮLEŽITÝ KREATIVNÍ ÚKOL POSLAT (optimálně do neděle) NA WHATSAP: nakreslit obrázek
piráta, dát mu jméno a vedle obrázku popsat větou či několika málo větami. DĚKUJI!!!!

