New PW3 hodina 20 2021 (3.A hodina 20, 3.B hodina 19)
0 )Na zahřátí si zazpíváme písničku Busy Lizy v PB 46
1) Kontrola úkolů: 3 nepravdivé věty obměnou vět z písničky Busy Lizy , AB 42 cv 6, PB 44 – 45
2) AB 40 Děti číslovaly obrázky podle pořadí aktivit poslechu CD2/12. (čísla v závorkách dodávám pro
přehlednost, v textu nahrávky nejsou)
Jack is very busy. He's got so many things to do. (1)
Jack je velmi zaneprázdněný. Má tolik věcí na práci.
every day he sails his boat
Každý den jezdí na plachetnici
(2) he plays cards

Hraje karty

(3) he feeds his dog

Nakrmí psa

(4) he rides his bike around the town

Jezdí na kole po městě

(5) he has a snack at four o'clock

Ve čtyři hodiny se nasvačí

(6) he plays darts

Zahraje si šipky

(7) he plays the saxophone

Hraje na saxofon

(8) he plays volleyball

Hraje volejbal

(9) and he cooks for his friends

A uvaří pro svoje kamarády

(Informace se opakují ještě jednou: Jack is really very busy – Jack je opravdu velmi zaneprázdněný.
Remember every day... Nezapomeňte, že každý den... atd, od 1 do 9)
Ptáme se dítěte: He has a snack at four o'clock. What number is it? Dítě odpovídá-(It's number) five
U samostatnějších dětí se můžeme ptát takto: What's number five?
Dítě odpovídá: - He has a snack at four o'clock . I neúplné či nepřesné odpovědi jsou pokrok (např. „cook for
your friends“), v tom případě však řekneme důrazně celou větu správně a dítě ji aspoň zopakuje.
Dobrovolně : Nakreslit a popsat do sešitu malý komiks (několik obrázků) o kamarádovi či vymyšlené postavě
– co dělá, použít výrazy, které jsme se naučili v PB46 a AB40.
4) Příběh PB 47 – předváděli jsme gesty, číslovali podle přeházené nahrávky. Doma si můžeme zkoušet
dávat pokyny navzájem, postupně i na přeskáčku.
Get your bike (5)

Vezmi si kolo

Ride your bike up a hill (7)

Jeď do kopce (na kopec)

Stop

Zastav

(6)

Take off your helmet (2)

Sundej si helmu

Stretch your legs

Protáhni si nohy

(1)

Drink some water (9)

Napij se vody

Put on your jacket (4)

Obleč si bundu

Put on your helmet (8)

Nasaď si helmu

Race down the hill. Yippeee! (3)

Jeď jako o závod z kopce. Jupí!

5) za úkol AB 41 – očíslovat věty podle poslechu CD 2/15, pak je nahlas přiřadit k obrázkům.
Písemně udělat aspoňb tři, jinak obrázky aspoň očíslovat.
6) Pokud by nám zbyl čas, poslechneme a zazpíváme si ještě písničku v PB48 – David’s week, ale víc s ní asi
pracovat nestihneme.

