New PW3 hodina 15 2021 (3.A hodina 15, 3.B hodina 14)
0) Krátká kontrola úkolů AB 32 33 (Ve 3.A si vyberu AB 33 cv 14 na papíru)
1) Zopakujeme si video Mr Crocodile and Dr Kangaroo.
Minule k němu děti dostaly stručnou obrázkovou verzi s vyplňováním několika slovíček, dnes dostanou celý
„scénář“ s doplňováním – pokud by nebylo vyplněno z hodiny, prosím za úkol.
(Lze zkontrolovat tak, že se ještě jednou podíváte na video na youtube :-))
Příběh si několikrát zahrajeme, vystřídáme se v různých rolích. (Ve 3.A to bude trvat déle, než se všichni
vystřídají – je to ale oblíbená aktivita, podřídím tomu plán hodiny – další body případně proškrtám)

Unit 6:
2) V PB 38 CD2/1 (pokud někomu chybí audio-nosič, prosím ozvěte se) děti doplňovaly smajlíky podle
poslechu.
Nová slovíčka: peas /pís/ hrášek, pie /paj/ koláč, lemonade /lemonejd/ limonáda (=citronáda, nikoli kola nebo
fanta, to je anglicky soda), mixed salad /mixd sæled/ salát.
3)V PB 39 cv 3 děti doplňovaly podle poslechu CD2/2, text viz níže. Zopakujeme s CD nebo s textem, pak se
navzájem zkoušíme tak, že jeden nevidí do knížky a druhý se ptá: Does (Chloe) like hamburgers? - druhý
odpovídá: Yes, she does. (Nebo:No, she doesn't) atd. (Případně stačí jen “yes“)
Pak hádáme jako ve cvičení 4, např.:
She likes hamburgers but she doesn't like pizza. Who is it?
I think it's Megan.
That's right.
This is Chloe.
She likes hamburgers and pizza. She doesn’t like hot dogs and fish and chips. She also likes chicken and rice.
This is Rachel.
She likes chicken and rice and pizza. She doesn’t like hot dogs, hamburgers and fish and chips.
This is Megan.
She likes hambugers and hot dogs. She doesn’t like pizza and chicken and rice. She also likes fish and chips.
This is Isabel.
She likes fish and chips, chicken and rice, and pizza. She doesn’t like hot dogs and hamburgers.

4) AB 34 – poslechnout CD2/3, očíslovat, dopsat (lze použít i slovníček v PB78 a opsat z něj)
– dole odškrtávají použitá písmenka, ale pokud tato metoda nevyhovuje, nemusí ji používat.
Kontrola:
1 cake
2 lemonade
3 mixed salad
4 pie
5 fish
6 hot dog
7 chicken
8 peas
9 steak
10 orange juice
5) AB35 – Děti si přečtou texty a přiřadí jména (Daniel, Christopher, Tyler) k prvním třem obrázkům.
Text k poslednímu obrázku samy napíší do cv. 4 nebo do sešitu.

