New PW3 a PW4 hodina 5 2021
1) Rychle zopakujeme hodiny - použijeme moje obrazové karty s různými dekoracemi hodin, např.

What´s the time on the parrot clock?
Dále si dáme na zahřátí: AB 24/5 CD38/1 – děti očíslují hodiny podle diktátu z CD 1/38.
Ve cv. 6 dole pak dopíší písmenka podle čísel. Vyjde jim tajenka – kolik je hodin.

2) Projdeme krátce úkoly k hodinám v AB 22/1, AB 26.
AB 25 si zahrajeme jako mini-scénky.
3) Podíváme se na DVD k PB 25. (Mr Matt – Going to a party )
PB 25 - Děti přiřazovaly věty do bublin. Přečteme nahlas, dle našich hereckých schopností zahrajeme.
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.
ÚKOL Krátce procvičíme pantomimou, druhý hádá – používáme přítomný průběhový čas:

You are

ironing your shirt/

cleaning your shoes,

having a snack,

doing your hair.

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

ÚKOL AB 23/4 – přečteme věty, přiřadíme (přepíšeme) k obrázkům. (Podle hodin)
(it's eight o'clock – 8:00, quarter past seven – 7:15, it's half past six – 6:30, it's quarter to nine – 8:45)
4) Poslední úkol ze zelených Playway 3:
AB 27 nahoře spojit do vět, dole napsat vlastní text – prosím ale na papírek, nikoli do cvičení 13 –
podepsané odevzdat, abych jim to mohla opravit.
5) Když zbyde čas, zahrajeme si Hats in the attic.
Příště s sebou prosím zelenou Activity Book kvůli kontrole úkolů, fialovou Playway 4 Pupil’s Book kvůli nové
látce (fialový AB mohou pro příště nechat doma, v hodině ho nebudou příště potřebovat.)
6) Pokud zbyde čas, uděláme spolu kousek kvízu z druhé strany, jinak nechávám dobrovolně za úkol.

1. Mum and dad in the song Mice, mice mice A) love B) like C) hate
2. In the garden of Mr. Smith there were A) twenty B) six C) eight

mice

hungry caterpillars.

3. What does the Danny buy for his sister as a birthday present?
A) a clock

B) a necklace

C) a book

4. In the Pupil´s Book on page 63 there are invitations to parties. Is there an invitation to a
A) space party? B) film party? C) sports party?
5. In the Pupil´s Book on page 23 there is a boy scared of a
A) fly in his eye

B) bee on his knee C) crock in his sock .

6. In Unit 3 the boy puts on a mask of a

A) princess B) pony C) monster.

7. In the Pupil´s Book in unit 10 Linda and Benny put on A) shoes B) hats C) suits.

