PW4 4AB hodina 17 2021 1) Zopakujeme Snow White , písničku PB28/6 PB26-28, zklontrolujeme a úkol
AB 26, a především záporné věty na listu z minule.
Ze záporu a z přivlastňovacího ´s posílám ještě jeden úkol – viz níže – příště prosím odevzdat
2) Za úkol: PB 30 31(Show what you can do), AB 27 – cv 11 dobrovolně, cv 13 napsat o své rodině.
3) Připravíme se na přítomný průběhový čas, který budeme mít od příštího týdne v unitu 5.
Příloha (Seidl I Unit 16 – Trig is helping) – za úkol označená cvičení
V hodině snad stihneme i další cvičení – pantomimu, otázky… Are you doing yoga? Are you eating spaghetti?
--Přeškrtni sloveso a dej ho do záporu jako v příkladu – napiš ho nad řádku nebo vedle, kam se ti to lépe vejde.
Nemusíš psát další větu s opravenou informací!

doesn´t hate
Ted hates Snow White.
1. The Queen wants to kill the King.
2. Ted buys a goat’s heart.
3. Ted pays 5 pounds for the heart.
4. Ted takes Snow White to the shopping center.
5. Snow White flies to London.
6. The Queen gives Snow White some biscuits.
7. Snow White sings very badly.
8. Ted helps the Queen.
SCORE: …………………….../16
–
Make sentences like in the example.(Piš věty podle vzorů. Nezapomeň: It/They, is/are!)

1. The dog has got a ball. It is the dog’s ball.
2. The dogs have got balls. They are the dogs’ balls.
3 The girl has got a bicycle. It is the …………………………………………….
4 The girls have got bicycles. They are the ……………………………………….
5. The boy has got a tennis racket. It ……………………………………………….
6. The boys have got tennis rackets. They …………………………………………………….
7. My mum has got a book. …………………………………………………………..
8. My parents have got books.
9. My best friend has got a cat.
10. My best friends have got cats.
SCORE: …………………………../16

