New PW3 a PW4 4AB hodina 7 2021
1) Zkontrolujeme společně úkoly z AB 4-5, doplníme i cv. Str 4/2, které nebylo zadané, procvičíme dialogy.
2) V PB 7 aděti procvičovaly nakupování zmrzliny – doma zopakovat s CD1/7.
Za úkol k tomuto vypracovat AB7 cv 8, 9.
Za úkol v AB 7 cv 10 – nutno poslechnout dialog CD1/11, označit True/False.
3) Zkontrolujeme cvičení na IS/ARE z minulého úkolu
4) Budeme pokračovat IS/ARE na druhé straně tohoto listu– je v něm i procvičení nedávno procvičovaných
slovíček:
místnosti,např. living room, attic (obývák, půda),
nábytek, např. cupboard, wardrobe, sofa (kredenc, šatní skříň, gauč),
předložky místa, např. between, behind (mezi, za)
Bude to o něco náročnější než minulé cvičení – děti musí poznat nejen, kde je množné a kde jednotné číslo,
ale podle smyslu také, kde je záporná a kde kladná věta.
5) Bingo – procvičování čislovek, cen – zvláštní příloha.
6) Když bude čas, pustíme si DVD k PB6 – Going shopping, a/nebo si zahrajeme ještě jednou Hats in the
attic. Pokud bychom zadávali další úkol z AB, např AB6, napíšou si to zde: ………………………...

Write IS / ARE, ISN´T/ AREN´T.
Nápověda: před ANY , ale nejen tam, bude záporné sloveso.
(There aren‘t ANY children in the classroom – ve třídě nejsou žádné děti.)
1. There are two big sofas in our living room, but there …...................any chairs.
2. There …................a wardrobe in our living room, but we have some wardrobes in the
bedrooms and in the hall.
3. There aren´t any lamps next to the sofa, but there …............. one on the wall behind it.
4. There ….............socks on the floor and there …..............a pullover under the bed – what a
messy room!
5. There ….....................any posters on the walls of my room, but there …...................a lot of
photos of my dog and there …................ a big map of the world.
6. …............there a computer on your desk? - No, there isn´t. I use my dad´s computer – it
…...in the living room.
7. .................there any toys on the shelf above your bed? - Yes, there …...........many toys. Teddy
bears and cars and there …...............a long train in front of them.
8. How many rooms …...........there in your house? - There …...............three bedrooms, the
living room, the kitchen, the bathroom and there ….............a small hall.
9. ….............there a lot of old things in your attic? - No, there …................ . There
….............our skis and skates.
10. ….................there a big mess in your room? - Sometimes. But now my room ….............. tidy.
11. ….................there a racoon in your room?
- No, there …................ . But there …............ my hamster and there …...............my sister´s
guinea pigs.
12. ….................there a garden next to your house? No, there ….................. . But there
…..............two big parks near our street.
13. How many cups …............there in your kitchen cupboard?
- I think there …....................about 15 cups.
14. Where …...............the umbrella? - It …........ between the wardrobe and the rubbish bin.
15. Where ….................my shoes? - I think they ….................. on the floor behind your
schoolbag.

Bingo. (Zahrajeme si možná pár kol v hodině; pokud máte kapacitu se tomu věnovat i doma, můžete dle
následujícího návodu.) Děti si přepíší do rámečku na jednu hru vždy libovolných šest cen z této tabulky.
Dbáme na správný způsob čtení – např. £ 1.70 - one pound seventy, 80p - eighy pence/pens/ nebo eighy
p/pí/. (doporučuju raději jen p - /pí/, aby se jim nepletlo pounds/pence. Pak čteme všechny ceny z
tabulky, dítě vyškrtává ty, které má ve své malé tabulce, když má všechny, řekne: „Bingo“. Pokud si můžeme
zahrát s více členy rodiny, bude to zábavnější. Můžete ale vyměnit role – vy si zapíšete ceny do malé tabulky,
dítě čte z velké tabulky.
Pokud dítě chybělo nebo stále váhá u některých číslovek jak číslovek 8,9, 11, 12, 30, 40, přečtěte několikrát
společně velkou tabulku, dřív než začnete hrát. Pokud děti bingo baví a chtějí si zahrát víc her, můžou si na
papír nakreslit další rámečky, nebo svou vlastní velkou tabulku.
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