New PW3 hodina 25 2021 (3.A hodina 25 3.B hodina 24)
0) kontrola úkolů AB 48/9, případně 2.strany minulého prac. listu – it/them, opakování PB56
1) Za úkol PB 58 59
1) Začali jsme unit 9 – Birthdays. PB 60

When is your birthday? (Kdy máš narozeniny?)

Doma důkladně několikrát poslechneme.
Měsíce se naučíme vyjmenovat za sebou.
Pak do obrázků tužkou připíšeme čísla – January – 1, February – 2, atd., a zkoušíme dítě:
Which month /manƟ/ number one? - Který měsíc je číslo jedna? - Zkoušíme měsíce popořadě, pak i napřeskáčku!

My birthday's not in January, in February or
March.

Nemám narozeniny v lednu, únoru ani březnu,

My birthday's not in April, in May of in June.

Nemám narozeniny v dubnu, květnu ani červnu,

It isn't in July, in August or September.

Nemám je v červenci, srpnu ani září,

It isn't in October, or even /ívn/ in November.

Nemám je v říjnu, dokonce ani v listopadu,

Remember, remember, my birthday's in
December!

Pamatuj si, pamatuj si, narozeniny mám v
prosinci.

Zkusíme hru podle cvičení 2 dole – hádáme, kdy má druhý ve dvojici narozeniny. V rodině při domácím
opakování to samozřejmě víme, takže buď hádáme „jako“, nebo dítě hádá narozeniny členů rodiny, u
kterých to neví – Zeptáme se např.
When is your aunt´s birthday? When is your uncle´s birthday? (Kdy má narozeniny teta? Kdy má
narozeniny strýc?
Dítě hádá: Is it in the summer? (Nejprve uhodne roční období, pak hádá měsíce, které pokrývají dané
roční období, nikoli náhodné měsíce!)
2) úkol AB 52 vyluštit v prvním cv. měsíce, v druhém cv. najít 12 měsíců a 4 roční období.

3) PB 61 – poslouchali jsme příběh z CD2 stopa 34, říkali a předváděli jsme ho společně;
Pak jsme obrázky číslovali podle poslechu CD2 stopa 35 – na té už jsou obrázky napřeskáčku.
Doma poslechnout stopu 34 vcelku, pak znova a zastavovat, opakovat nahlas.
Pak se pokusit přeříkat podle obrázků.
Go to a birthday party.

Jdi na narozeninovou oslavu.

Say, „Hi!“ to your friend.

Řekni kamarádovi „ahoj“.

Give him your present.

Dej mu svůj dárek.

Your friend gets a can of cola for you.

Kamarád ti přinese plechovku koly.

He opens the can for you.

Otevře ti ji.

Oh no!

Né!

Your friend says, „Sorry.“

Kamarád řekne, „Promiň.“

He takes a tissue.

Vezme ubrousek.

He wipes your face.

Utře ti obličej.

4) úkol AB 53 CD2/stopa 36 -očíslujeme podle poslechu. Pak věty přepíšeme dolů k obrázkům
(aspoň tři přepsat, ostatní stačí očíslovat) .

