New PW3 hodina 28 2021 (3.A hodina 28 3.B hodina 27) 0) Kontrola úkolu AB55, případně dobrovolných AB56

1) Zopakujeme si v PB64 rozhovory - plánování párty, děti si mohou vybírat různé verze z nápovědy níže a
vymýšlet vlastní verze. Zkuste přečíst / přeříkat i doma, i když nemáte dost „herců“ na různé role, a nakonec
dopsat do mezer vlastní nápady, nebo vybrat z nápovědy.
- Let´s have a birthday party for …………….. ! (Soňa / Ondra / Barča´s rat / Adam´s dog… )
- Great idea. I can bring ………………. !

(orange juice / apple juice /cola / ice-tea… )

- Who can bring …………………… ? (sandwiches / biscuits / crisps / hot-dogs / ice-cream )
- No problem. I can do that.
- Great!
- And I can bring ………………..! (CDs / board games / party games / my pony / DVDs )
- Cool!
2) Zopakujeme PB63 – party invitations a procvičíme výraz half past (four) – půl (páté)
Doplň ON před den v týdnu, AT před čas – v kolik – a číslo – slovy i číslicí, podle toho, kolik je hodin.
Iva is going to a teachers´ party – it´s on Friday at 16:30 - half past

four. ( 4)

Viktorka and Matyáš are going to a pet party – it´s ____ Thursday ____ 17:30 – half past _____ (_____ ).
Ondra and Aleš are going to an English party - it´s ____ Saturday ____ 15:30 – half past _____ (____ ).
Eliška and Martinka are going to a horse party - it´s ____ Wednesday ____ 14:30 – half past _____ (_____ ).
Klárka and Vanesska are going to a sports party - it´s ____ Sunday ____ 10:30 – half past _____ (_____ ).
Markétka and Dianka are going to a princess party - it´s ____ Tuesday ____ 18:30 – half past _____ (____ ).
Barča and Adam are going to a pancake party – it’s ______ Saturday ______ 19:30 – half past ______ (_____ )
Soňa and Terka are going to a book party - it´s ____ Thursday ____ 13 :30 – half past _____ (_____ ).
Adam and Víťa are going to a ghosts party - it´s ____ Friday ____ 23:30 – half past _____ (_____ ).
3) PB65 CD2/41 písnička Don´t be shy /šaj/– Nestyď se – za ÚKOL PB 65/11 – vlastní verzi podle obrázků.
4)úkol AB 57/12 – doplníme dny v týdnu a co mají děti přinést. Hodiny budeme muset vynechat, nebo mohou
opsat quarter to nine – (tři čtvrtě na devět), half past five (půl šesté) - half se nám objevilo v pozvánkách v PB.
AB 57/13, 14 – Napsat vlastní krátký text o svých narozeninách, 3.A prosím na papírek, 3.B může do knížky
Kdo by nevěděl, jak začít, bude doplňovat tyto věty vlastními informacemi (nebo je vybírat), nakonec však
přepíše celý text, nejen doplnění, ať vidí svůj výsledek.
My birthday is in………………..
I have / don´t have a big party.
I invite …………………….
We eat the cake / play games / play in the garden / play computer games / sing and dance ……………

