New PW3 3AB hodina 32 2020 20.kalendářní týden
1) Zopakujeme video Daisy‘s Birthday, zkusíme nakupovací dialogy podobně jako ve filmu, nebude to po
Zoomu a bez rekvizit ono, ale udělala jsem dětem video, můžete zkopírovat link
https://www.youtube.com/watch?v=eDAjN1lZU2c&list=PLLlkhGPu6VsXRYSdJSMySnNpBlOCVQfv3
(kdo to dostáváte úkolové dokumenty v papírové verzi, najdete to na webu www.anglictina-kladno.cz :-))
What would /wud/ you like? Co bys chtěl?
I want /uónt/ that cap – chci támhletu čepičku.
- This one? - No, that one. Tuhle? - Ne, támhletu –
THIS - TENTO (blízko)
THAT - TAMTEN (dále od nás)
Přes Zoom se bude ukázování simulovat trochu hůř, ale kdo může doma cvičit, může si i připravit na „pult“ různé
předměty, vždy po dvou, jeden blíž a jeden dále od „zákazníka“.
Kdo bude doma cvičit, můžete použít tyto nápady na nákup:
Nápady na nákup: mug /mag/ hrnek, ring – prstýnek, dress – šaty, T-shirt - /týšért/ tričko, tablet, mobile
phone /moubajl foun/ , bike /bajk/ kolo, guinea pig /giny pig/ morče, atd.
! Jen jednotné číslo – zájmena these/those pro množné číslo jsme se zatím neučili.

2)V PB 64 děti poslouchaly CD 2 stopa 39 a četly nahlas. Doma poslechneme. Při druhém poslechu
zastavujeme po jednotlivých větách a opakujeme nahlas.
Let's have a birthday party for Helen.

Pojďme udělat narozeninovou oslavu pro Helen.

Great idea. I can bring orange juice.

Báječný nápad. Můžu přinést pomerančový džus.

Who /hu/ can bring sandwiches?

Kdo může přinést chlebíčky/sendviče?

No problem. I can do that.

Žádný problém. Já to můžu udělat.

I can bring a birthday cake.

Já můžu přinést narozeninový dort.

Great.

Skvělé.

And I can bring Cds /sídýs/.

A já můžu přinést cédéčka.

Cool.

Super.

V hodině zkusíme procvičit podobné rozhovory.
Pokud můžete dítěti doma pomoct, můžete zkusit nějaký aspoň ve dvojici a předstírat více rolí. Nápady, co přinést:
fruit salad – ovocný salát, ice-cream /ajskrím/ - zmrzlina, crisps /krisps/ brambůrky, peanuts /pínats/ buráky,
chocolates /čoklits/ čokoládové bonbóny, popcorn , guitar /gytár/...
3) AB 55 – děti poslouchaly CD2/40 a označí v tabulce, kdo co přinese.
Za úkol dole v cv. 8 vyplní dialog a přečtou.
4) Když zbyde čas, zopakujeme pozvánky PB 64. Dobrovolný úkol: napsat vlastní pozvánku a poslat mi ji na whatsap.
5) Dobrovolné: Kdo rád luští, může si vyluštit AB 56, případně zakódovat vlastní narozeniny.

