New PW3 hodina 6 2021
0) krátká kontrola AB 12, 13, přeškrtnutý 15/11 zkusím udělat s dětmi společně. Pokud někdo dělal
dobrovolnou doplňovačku na druhé straně, odevzdá a zkontroluju.
1) Dívali jsme se na video k unitu 2 – Pets (zabere nám to trochu času, pokud ho máme shlédnout 2x a
některé výrazy přitom hned cvičit), a doplňovali do PB 14 – do bublin číslo příslušné věty.
Pokud dítě zmeškalo hodinu a doplňujete, najdete to na youtube, když budete hledat
Playway to English 3 pets – bez shlédnutí tohoto videa nebude dávat smysl další cvičení v AB14 – jsou to
fráze z videa!
2) AB 14 – jsme číslovali podle poslechu CD1/23,
za úkol přečíst nebo poslechnout, a pak přiřadit dole čísla do vhodných bublin,
znovu přečíst či zahrát nahlas jako mini-rozhovory.
3) za úkol AB15 cv 12,13 – V částech A a B si přečtěte vzory, pak napište vlastní text – 3B může do
učebnice, 3A na podepsaný papír k odevzdání – nemohu to 12 dětem zkontrolovat v hodině.
Je to důležité cvičení, ukazující, do jaké míry děti zvládnou syntézu různých typů vět:
I have got…
The cat’s name is…
It’s… (three years old)/ (green, blue…)
Je pravděpodobné, že část dětí nezvládne samostatně vymyslet delší výpověď – v takovém případě přesto
úkol napíší podle následujícího vodítka:

1. I have got a……. NEBO My grandma has got a ………...
2. The ………...´s name is…

(např. DOG)

(např. The dog’s name is Alík - může být i vymyšlené)

3. It’s …………………….

(black, brown, black and white...)

4. It’s …………………….years old.

(three years old, one year old…)

Pokud děti potřebují takovouto podporu, vyplní si nejprve zde do mezer, pak celé přepíší na papír,
aby to bylo jejich vlastní dílo – tvořené s pomocí, ale jejich! :-)
4) dobrovolně za úkol PB 16-17 – opakování prvních dvou unitů. Cv3 nemusí vypisovat, mohou přiřadit větu k
obrázku číslem či čarou.
Dnešní hodinu beru trochu jako konsolidační – budeme ve zbývajícím čase opakovat písničky, aktivity s kartičkami z
unitu zvířátka – pokud by ale ale už zvířátka třetí týden nebavila, přidáme na zpestření ACTION STORY z
následujícího unitu.

5)(Pouze pokud není bod 5 škrtnutý!) PB 22 – zopakujeme příběh s CD 1/30 (Pozor, číslováno je
napřeskáčku podle CD1/31)
Take off your shoes
Take off your jeans
Take off your sweater
Put on your monster suit
Go to the bathroom
Put on your mask
Look in the mirror
A monster is looking at you
Run away

Tejk ov jóƏ šůz
Tejk ov jóƏ džínz
Tejk ov jóƏ suetƏ
Put on jóƏ monstƏ sjůt
Gou tu ðƏ báƟrům
Put on jóƏ mæsk
Luk in ðƏ mirƏ
A monstƏ iz lukiŋ æt ju
Ran Əwej

Zuj si boty
Svlékni si džíny
Svlékni si svetr
Obleč si masku příšery
Jdi do koupelny
Nasaď si masku
Podívej se do zrcadla
Dívá se na tebe příšera
Uteč

