New PW3 hodina 11 2020
DOKONČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO UNITU:
1) Zopakujeme PB23 – říkanku, děti budou moci říct vlastní verze.
2) Zopakujeme video k PB 20 21 – The Goat (pokud nebude hodina v outdooru) – a cv v AB 18 s podobnými větami.
Látka mi v minulé hodině nepřipadala 100% zvládnutá – uměli sice odpovídat o sobě – I´m scared of… I´m not scared
of.., nešlo jim už ale tak dobře tvořit věty o někom dalším např. podle informacích zaškrtnutých v tabulce – she is
scared of…, he isn´t scared of… Ale popojedeme k další látce, ať mají nějaké nové stimuly, kdybychom se trápili
znovu nad stejnými stránkami, jen by je to demotivovalo, budu se k tomu průběžně vracet v krátkých procvičeních.
NOVÝ UNIT:
Začneme Unit 5 – the body. (Unit 4 – hodiny – vždy odsouvám na jaro; není tam taková návaznost s dalšími unity, aby
to vadilo, dříve to bývalo ve vyšším levelu učebnice a bývalo to mnohem menší utrpení :-) Za půl roku to půjde snáz.)

1) PB 32 - děti poslouchaly CD1/42 a ukazovaly na obrázky. Pak ještě jednou totéž, s ukazováním na
slovíčka. Doma prosím zopakujte, hlavně nahlas.
Ve cv. 2 jsme se navzájem zkoušely – viz bubliny v obrázku. Takto se můžeme vyzkoušet i doma.
2) AB 28 – Děti číslovaly cv. 1 podle CD1/43.
Pak podle CD1/44 zatrhávaly, jak vypadá zloděj z Maxovy zahrady. Thief /Ɵíf/– zloděj
Úkol: Doma napíší podle zatrhaných možností jeho popis ve cv. 3 níže.
KONTROLA
The thief has got a wide mouth, short black hair, big ears, a small nose and blue eyes.
3) (Pokud stihneme v hodině) PB 33 – Děti vyplňovaly jména podle poslechu CD1/45.
Rose has got blue eyes and a small mouth. Her hair is long.
Jack has got green eyes and a big nose. His hair is short.
Mary has got blue eyes and a wide mouth. Her hair is short.
Bill has got blue eyes and a big nose. His hair is long.
Molly has got blue eyes and a wide mouth. Her hair is long.
Harry has got green eyes and a small nose. His hair is long.
Pokud je vyplněno, vyzkoušejte se navzájem jako ve cv. 4.
Pozor na is/are –Her mouth is wide, her eyes are green...
Pokud děti zvládnou i She's got /He's got – má, můžete použít i to.
Pozor, nezapomínat a u jednotného čísla – a big nose, a small mouth…

