New PW3 hodina 10 2021
0) Na začátku nebo na konci hodiny projdeme/vyberu úkol z AB 21, zopakujeme říkanku podle PB 23 a/nebo
– pro velký úspěch :-) - zopakujeme scénku s žábou a pavoukem z AB 19.
1) Nová látka – Unit 5 (K unitu 4 se vrátíme později, protože teď by se s ním děti zbytečně trápily – časy –
čtvrt, půl, tři čtvrtě, bývaly ve starším vydání učebnice zařazeny mnohem později. Posun na první polovinu
třetí třídy děti špatně zvládaly. Návaznost v učebnici není tak silná, aby to bylo překážkou v dalších unitech.
Na jaře nebo na začátku čtvrté třídy to bude méně bolet – dva unity stejně do čtvrté třídy přetečou, učebnice
je obsažná, je to osvědčený postup.)
PB 32 - děti poslouchaly CD1/42 a ukazovaly na obrázky a na slovíčka v rámečcích.
Ve cv. 2 se navzájem zkoušely – viz bubliny v obrázku. Takto se můžeme vyzkoušet i doma.
(U obou příšer předpokládáme, že jsou HE… takže říkáme He’s got…
Úkol AB 33 pouze cv 12 nahoře - doplnit she/he, her, his, přečíst nahlas.
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: Napíší podle zatrhaných možností jeho popis v AB28 cv. 3, přečtou nahlas.
3) (Pokud není bod 3) škrtnutý) 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 to zvládnete, zkuste se navzájem zkoušet a hádat jako ve cv. 4 –
pozor na his/ her – his eyes – jeho oči, her eyes – její oči
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, v tom případě nezapomínat a u jednotného čísla – a big nose, a small mouth…
4) Dobrovolný úkol navíc – nakreslit a popsat si svého vlastního piráta.
Pro děti zajímavá slovíčka navíc, v hodině se je nebudeme systematicky učit:
scar /skáƏ/ jizva

moustache /mustáš/ kníry

beard /bíƏd/ vousy parrot - papoušek

