PW4 4AB hodina 10 2021 1) NOVÁ LÁTKA: Úvod do Unitu 2, základní výrazy:
PB10 CD 1/19 – děti ukazují na obrázky podle nahrávky. Pak se navzájem zkouší – jeden zakryje nápisy pod obrázky, druhý
dává pokyny v různém pořadí, první ukazuje na správné obrázky. (Můžeš i doma s rodičem, pokud to zvládne :-) )

Go straight on.

/strejt/

Jdi rovně.

The green house is opposite the red house.

Zelený dům je naproti červenému.

Turn left.

Zahni doleva.

Go across the bridge.

Jdi přes most.

Go past the station.

Projdi kolem nádraží.

There's a big tree next to the house.

Vedle domu je velký strom.

Turn right.

Zahni doprava.

Go through the park.

/ϴrů/

Projdi skrz park.

Dobrovolné, pokud se může zapojit rodič: Zahrajeme si hru, kdy musíme jít na chvíli za dveře místnosti, dítě v ní umístí
nějaký tajný předmět, např hračku, a pak nás zavolá a dává nám pokyny, abychom ji našli – nevíme, co hledáme. Např. Go past
the kitchen table, turn right, go straight on, look at the cupboard, it's next to the book.... dokud nedojdeme k cíli. (Zeptáme se,
např. Is it the teddy bear?)

2) slovíčka: (tam, kde je obtížnější přízvuk, zdůrazňuji, takže děti nebudou říkat muzeum nebo houtl :-))
station /stejšn/ - nádraží,
school /skůl/ škola,
post office /pƏust ofis/ pošta,
museum /mjuzíjƏm/ museum
hospital /hospitl/nemocnice,
zoo /zů/ zoo
sweet shop /suít šop/ cukrárna
supermarket /sjůpƏmárkit/samoobsluha,
hotel /houtel/hotel,
cinema /sinema/ kino
map /mæp/ mapa
V PB 10 děti označovaly budovy v mapce podle poslechu.
1. Excuse me, where's the post office?
The post office? Ah, it's next to the school on Queen Street.
Thank you.

Promiňte, kde je pošta?
Pošta? Á, je vedle školy v Queen Street.
Děkuji.

2. Excuse me, where's the cinema?
Over there, opposite the park and next to the sweet shop.
Thank you.

Promiňte, kde je kino?
Támhle, naproti parku vedle cukrárny.
Díky.

3. Excuse me, where's the hospital?
It's on Park Road.
Thank you.
That's all right.

Promiňte, kde je nemocnice?
V Park Road.
Děkuju.
Není zač.

4. Excuse me, where's the museum?
The museum? It's on Station Road, opposite the station.
Thank you.

Promiňte, kde je muzeum?
Muzeum? V Station Road, naproti nádraží.
Díky.

5. Excuse me. Is there a supermarket on Station Road?
A supermarket? No, there isn't. There is one opposite the hotel on Swift
Street.
Thank you very much.

Promiňte. Je na Station Road samoobsluha?
Samoobsluha? Ne, není. Jedna je naproti hotelu ve
Swift Street.
Moc děkuju.

3) říkanka PB 11 CD 1/23-25 – originál textu neuvádím, je v knížce. Přeříkáme několikrát říkanku, pak
zkusíme obměnit, bez ohledu na rýmy,
např. Excuse me, Kačka, where´s the post office? – Sorry, Aneta, I don´t know.
Iksjůz mi, Monika (Bárbara, Pamela)
Promiň, Moniko, kde je kino?
kde je kino?
UéƏz ðƏ sinema?
Sory, Džou,
Aj dount nou.

Promiň, Joe,
Já nevím.

4) úkol V PB 11 si přečtou všechny tři texty v cv 4 a vyberou ten správný, který odpovídá obrázku. (Jdou od šipky na
mapce dole.)

AB str. 10 POUZE!!! cv. 2 - děti přečtou a označí pravdivé/ nepravdivé.
Kontrola odshora dolů včetně příkladu: T, F, F, T, T, F.
5) Zkontrolujeme úkoly (psaní v AB -ODEVZDAJÍ - doplňovačka na pracovním listu), procvičíme fráze z
minulé hodiny. (Sorry, I´m busy…) Pokud by to šlo extrémně dobře, dostanou ještě přílohu s gramatikou a
úkol z ní by pak byl zapsán zde: ……………………………………………………………... …………

