New PW3 hodina 27 2021 (3.A hodina 27 3.B hodina 26) 0) Kontrola úkolů AB54 a napsaných rozhovorů
1)V PB 63 děti poslouchaly a četly různé pozvánky na párty. Invitation /invitejšn/ pozvánka.
beach /bíč/ party – párty na pláži, monster party – strašidelná párty, sports party – sportovní, fruit party – ovocná
Zopakujeme CD2/38, přečteme říkanky, pak děti nahlas říkají:
Invitation number one is for the …...............party. (Pozvánka číslo jedna je na …..........párty)
Ve PB63/7 níže na téže stránce děti říkají, na kterou párty kdo a kdy jde:
Mia is going to the (fruit) party – Mia jde na (ovocnou) párty. It's on (Friday) – je v (pátek)
V této aktivitě nám chybí vynechaný Unit 4 – hodiny, ale bude jednodušší se naučit půl zvlášť: half /háf/- půl
half past two – půl třetí (doslova: půl po druhé)
half past three – půl čtvrté (doslova: půl po třetí)
half past four – půl páté (doslova: půl po čtvrté)
2)V PB 64 děti poslouchaly CD 2 stopa 39 a četly nahlas. Doma poslechneme.
Let's have a birthday party for Helen.
Pojďme udělat narozeninovou oslavu pro Helen.
Great idea. I can bring orange juice.

Báječný nápad. Můžu přinést pomerančový džus.

Who /hu/ can bring sandwiches?

Kdo může přinést chlebíčky/sendviče?

No problem. I can do that.

Žádný problém. Já to můžu udělat.

I can bring a birthday cake.

Já můžu přinést narozeninový dort.

Great.

Skvělé.

And I can bring Cds /sídýs/.

A já můžu přinést cédéčka.

Cool.

Super.

V hodině jsme procvičovali podobné rozhovory. Můžete zkusit nějaký aspoň ve dvojici a předstírat více rolí. Nápady, co „jako“
přinést: fruit salad – ovocný salát, ice-cream /ajskrím/ - zmrzlina, crisps /krisps/ brambůrky, peanuts /pínats/ buráky, chocolates
/čoklits/ čokoládové bonbóny, popcorn , guitar...
3) Za úkol AB 55 cv 7 – děti si poslechnou CD2/40 a označí v tabulce, kdo co přinese.(možná stihneme už v hodině)
Let's have a party for Adam on Sunday.
Pojďme v neděli udělat oslavu pro Adama.
Great idea. But where?

Skvělý nápad. Ale kde?

In our garden.

U nás na zahradě.

Who can bring the birthday cake?

Kdo může přinést dort?

I can. My mother can help me bake the cake.

Já. Maminka mi může pomoct ho upéct.

Great, Mary. So Mary can bring the birthday cake. What
about sandwiches and hot dogs?

Skvělé, Mary. Takže Mary může přinést dort. A co chlebíčky
a hot-dogy?

I can bring the sandwiches.

Já můžu přinést chlebíčky.

Great, Jack. What about the hot dogs?

Skvělé, Jacku. A co hot-dogy? (párky v rohlíku)

We want hot dogs. Can you get the hot dogs, Molly?

Chceme hot-dogy. Můžeš obstarat hot-dogy, Molly?

Yes, of course. Who can bring ice cream?

Ano, samozřejmě. Kdo může přinést zmrzlinu.

I can.

Já.

OK, Connor can bring the ice cream. Have we got
everything?

OK, Connor může přinést zmrzlinu. Máme všechno?

I can bring the orange juice.

Já můžu přinést pomerančový džus.

Great, Isabella. Thanks. Dennis, can you bring the Cds?

Skvělé, Isabello. Díky. Dennisi, můžeš přinést cédéčka?

Sure, no problem.

Určitě, žádný problém.

Thanks Dennis. See you on Sunday at three.

Díky, Dennisi. Uvidíme se v neděli ve tři.

Yeah!

Jó!

Za úkol AB 55 cv. 8 - vyplní dialog a přečtou.
4) AB 56 – dobrovolný úkol, kdo rád luští, může vyluštit, kdy mají děti narozeniny. Dole si mohou zakódovat vlastní
narozeniny nebo dokonce tajnou zprávu!

