New PW3 4AB hodina 3 2021 0)Zkontrolujeme malovací diktát z úkolů z minulé hodiny do AB58
1) Podíváme se na video k PB 68 – 69 The hats in the attic, projdeme text v PB 68 69, který měli
mít doplněný za úkol, i náročnější verzi doplňovačky z přílohy z minulé hodiny („scénář“).
Pokud se v hodině domluvíme, že příběh společně secvičíme jako divadlo, připraví si na příští týden
nazpaměť následující role: ( 1) ….............................. 2) ….....................................(Je možné, že
někdo bude mít rolí víc.)
2)Děti se pokusí následující slovíčka z příběhu vyjádřit pantomimou - my hádáme, co se snaží
vyjádřit. (příště na hodině můžeme soutěžit o nejlepší předvedení :-))
CRAZY ATTIC
FIT MARRY
TRY ON TAKE…OFF SCARED
3)V AB str 60 Děti psaly do cv. 5 čísla podle CD3 stopa 4. Máme-li CD, znovu přehrajeme. Děti si
pak čísla připíší do obrázků ve CV 6 a scénky „přečtou“ - snaží se co nejvíc o intonaci, jako by
opravdu s někým mluvily. Pokud si věty pamatují a nemusí je doslova číst z bublin nahoře, tím lépe.
1. I don't know.
Nevím.
2. Let's go to the attic.

Pojďme na půdu.

3. Who are these men?

Kdo jsou ti muži?

4. They do not fit.

Nejsou mi.

5. Sh! The teacher is coming!

Ticho! Učitel už jde.

6. Try it on.

Zkus si to.

7. Help me!

Pomoc mi!

4)PB 70 – písnička The racoon in my room. Nová slovíčka – use = používat,
leave = odejít, toys = hračky, mess = nepořádek, excuse = omluva, výmluva, just = jenom
There´s a racoon
A little racoon
A little racoon
In my room, oh no!

V našem pokojíčku je malý mýval, ale ne!

he´s drinking my milk
And he´s eating my bread
he´s breaking my toys
And he´s using my bed

Upíjí mi mléko a ujídá mi chleba
rozbíjí mi hračky a používá moji postel

Please, Mum, don´t come in
There´s a mess in my room.
I think my racoon
Won´t leave before June.

Mami, prosí, nechoď dovnitř,
mám v pokojíčku nepořádek
Myslím, že můj mýval
neodejde dřív než v červnu

Don´t tell anybody
Nikomu neříkej,
My little racoon
že můj malý mýval
Is just an excuse
je jen výmluva
For the mess in my room
za ten nepořádek v pokojíčku
Dole ve cvičení 5 označovaly děti věty pravdivé/ nepravdivé
Dobrovolné: Napsat pár vět o obrázku,přinést mi je na papírku k odevzdání.

4) V AB61 děti si tužkou nakreslí nábytek do pokoje podle nahrávky CD3/7 nebo vašeho
diktátu:
In my room the desk is in front of the window with the blue curtains. There is a chair behind the
desk. The bed is opposite the desk, in front of the small window with the red curtains. My wardrobe
is between the two small windows opposite the window.

