New PW3 hodina 9 2021
1) Zopakujeme video The Goat, projdeme PB 20 – 21 (měli dopsat do bublinek, pokud nebylo hotovo z hodiny)
Projdeme související úkol AB 18 – dětem pustím i CD a zkusíme zahrát jako malé scénky.
2) V AB 19 cv 7 si děti přiřadí věty k obrázkům, ve cv 8 přiřadí - přepíší-věty ke krátkému příběhu v obrázcích.
3) Znovu si zahrajeme The monster PB 22, krátce zkontrolujeme úkol v AB 20.
4) PB 23 – poslechneme a řekneme si říkanku a zkusíme vytvářet alternativní verze pomocí výrazů ve cv. 10.
(V některých vydáních učebnice je překlep – “a bird in my skirt“ namísto správného “a bird in my shirt“ – na
obrázku je košile, shirt)
Za úkol prosím zopakujte s CD1/34 a vytvořte si a řekněte nahlas vlastní říkanku vlastní z rýmů ve cv. 10 –
podobně jako jste to dělali s říkankou v unitu 1. Nedávám to za úkol písemně, protože písemný úkol je tentokrát
z Activity Booku, ale pokud si to někdo raději napíše, může nám to příště přečíst :-)
5) Úkol AB 21 – ve cvičení 11 nahoře přepíšeme aspoň 3 věty.
Ve cvičení 12 si přečteme vzor. (A – čeho se já bojím, B – čeho se bojí někdo jiný, např.kamarád.)
Ve cvičení 13 napíšeme vlastní text – 3.B může do knížky, 3.A prosím na papír k odevzdání.
Kdo si s tím neporadí úplně samostatně, použije mé předepsané věty níže, ale nakonec si to celé přepíše, aby
měl svůj vlastní výtvor :-)

I’m scared of …………………… and ………………………… .
I’m not scared of …………………… .
I like ………………………………., but my mum is scared of ………………………….. .
nebo:
My friend …………………… isn’t scared of …………………… and ……………………… .
He’s / She’s scared of ………………………………….. .
I’m not scared of …………………………, but I’m scared of ………………………………… .

