New PW3 hodina 30 2021 (3.A hodina 30 3.B hodina 29) 0) Zkontrolujeme úkoly AB51 – psaní, AB22
1) Zopakujeme písničku z přílohy z minulé hodiny, procvičíme i posunuté verze s jinými časy, budeme cvičit
s obrázky hodin – What’s the time on the pirate clock? What the time on the bike clock? Atd.
Opakování za úkol:
Pokud můžete, k dalšímu procvičení použijtě školní papírové hodiny, budík atd.
Doma můžete použít k opakování PB24 – What’s the time on the blue clock?, atd. Ještě jednou text k PB24:
1. It's five o'clock.

Je pět hodin.

2. It's quarter to twelve.

Je tři čtvrtě na dvanáct. (doslova: čtvrt do dvanácti)

3. It's half past three.

Je půl čtvrté. (doslova: půl po třetí)

4. It's six o'clock.

Je šest hodin.

5. It's quarter past one.

Je čtvrt na dvě. (doslova: čtvt po jedné)

6. It's quarter to three.

Je tři čtvrtě na tři. (doslova: čtvrt do tří)

7. It's quarter past seven.

Je čtvrt na osm. (doslova: čtvrt po sedmé)

2) Dívali jsme se na DVD k PB 25 Mr Matt going to a party – najdete snadno na youtube, neuškodí pustit
znovu. Děti přiřazovaly věty do bublin v PB25. Přečteme , dle našich hereckých schopností zahrajeme.
Výrazy z videa a podobné budeme cvičit i podle kartiček dole – můžete si odstříhnout a losovat, předvádět.
3) AB 23/3 CD1/37 děti číslovaly podle poslechu.
1. - Do your hair – učeš se, 2. - Have a snack – nasvač se,
3. Iron your shirt – vyžehli si košili, 4. Clean your shoes. - vyčisti si boty.
Krátce procvičíme pantomimou, druhý hádá – používáme přítomný průběhový čas (děti neznají žádnou
gramatickou teorii, pouze hlídáme, aby nevynechávaly are a aby bylo sloveso v -ing tvaru.)

You are

ironing your shirt/

cleaning your shoes,

having a snack,

doing your hair.

NEDĚLÁME ZATÍM OTÁZKY, PROTO NEHÁDÁME S TÁZACÍ INTONACÍ, POUZE JAKO OZNAMOVACÍ VĚTY!

4) úkol AB 23/4 – přečteme věty, přiřadíme (přepíšeme) k obrázkům – podle hodin na obrázcích:
it's eight o'clock – 8hod,
it’s quarter past seven – 7:15
it's half past six – 6:30
it's quarter to nine – 8:45
5) úkol AB 24/5 CD38/1 – děti očíslují hodiny podle diktátu z CD 1/38. (možná stihneme očíslovat v hodině)
Ve cv. 6 pak dopíší písmenka podle čísel. Vyjde jim tajenka – kolik je hodin.
- - - LOOK AT YOUR WATCH
/PODÍVEJ SE NA.../

PUT YOUR PHONE IN YOUR
RUN TO THE BUS STOP
POCKET dej...do kapsy

PUT ON YOUR COAT (JACKET)

PUT ON YOUR SHOES

LOOK FOR YOUR KEYS /KÍS/
/Hledej.../

LOOK FOR YOUR MOBILE
PHONE
/Hledej../

LOOK FOR YOUR CAR
/Hledej.../
WAIT FOR THE LIFT
/ČEKEJ NA VÝTAH/

