New PW3 3AB hodina 8 2020
1) Zkontrolujeme úkoly v AB 13 – yes, she has /no, he hasn´t ,
v AB 15 cv. 11.
2) Za úkol na říště AB15 /12,13 – samostatné psaní 13 prosím vyfoťte a pošlete na whatsup, je to na méně
kliknuté než příloha mailu; pouze pokud nemáte whatsup, tak na mail art4art@centrum.cz, díky.
3) Zkontrolujeme cvičení z minulé kopie na his/her/their.
4) Podíváme se na video Pets – uděláme k němu PB 14.
5) Úkol AB 14- nahoře očíslovat podle CD1/23, dole dopsat čísla do konverzací v obrázcích (jsou to stejné
výrazy, jako byly ve videu)
6) ÚKOL PB 16 – 17 – opakovací dvoustrana
Pokud by nám náhodou během hodiny už nedělalo dobře babrat se v has got /hasn´t got, nebo by vůbec
nefungoval úkol s his/her/their, předučíme se slovíčka do dalšího unitu – pokud to ale s dětmi vůbec
nenakousneme, nemusíte se to předučovat doma.
Unit 3
1) V PB 18 děti vyplňovaly podle CD1/25 smajlíky, čeho se Christopher bojí a čeho se nebojí
scared /skéƏd/ vyděšený (I'm scared – bojím se)

Další nová slovíčka:

storms /stóƏms/ bouřky the dark /ðƏ dáƏk/ tma
Christopher, what are you scared of?

shark /šáƏk/ žralok
fire /fajƏ / oheň
Christophere, čeho se bojíš?

I'm scared of snakes, spiders and sharks.

Bojím se hadů, pavouků a žraloků.

What about dogs?

A co psů?

No, I'm not scared of dogs.

Ne, psů se nebojím.

Are you scared of the dark?

Bojíš se tmy?

No, I'm not. But I am scared of storms and fire.

Ne, nebojím. Ale bojím se bouřky a ohně.

What about monsters?

A co příšer?

Monsters? No, I'm not scared of monsters.

Příšer? Ne, příšer se nebojím.

PB 18 dole – ptáme se jeden druhého, čeho se bojíme.
Krátké odpovědi ano/ne: Yes, I am. /Jes, ajem/ No, I'm not. /Nou, ajm not/
Můžete použít slovíčka navíc:
skeletons /skeletnz/– kostry/kostlivci, witches /uičiz/– čarodějnice, ghosts /gousts/– strašidla.
2) Úkol z unitu 3, pokud jsme ho v hodině načali:
AB16 – had, křížovka

