PW4 4AB hodina 23 2021 0) Kontrola– AB 34 35 36, případně dobrovolného příběhu o krokodýlovi.

1) PB42 cv7 hráli jsme Guess /ges / the animal – hádej zvíře - a cvičili otázky:
Can it…? Is it…? Has it got… ? , Does it…? Máte-li na to kapacitu, můžete si zahrát na hádání i
doma.
PB 42/8 – označíme true/false (pokud bychom to nestihli – protože při hádání se většinou chtějí všichni
vystřídat – prosím doplňte za úkol.)
2) Za úkol AB 37 / cv7 38 / cv 9,

39 /cv 11, 12, 13, 14.

Při 39/14 psaní pozor na shodu podmětu s přísudkem – The leopard lives..., Leopards live…
U jednotného čísla zde používáme člen „the“ – tak se to dělá, když mluvíme o celém živočišném druhu.
3) Ve poslední části hodiny nás čeká kahoot se spoustou kočiček – procvičení přítomných časů –
pokud nestihneme, zahrajte si doma: pin 09490947 platí do 2.dubna,
s různými přezdívkami lze hrát i víckrát!
Níže podobné věty za úkol - utvořit přítomný prostý čas a přítomný průběhový čas.
Slovíčko usually (obvykle) – napovídá přítomný prostý čas – drinks, sleeps...
Slovíčka now (nyní), today (dnes) - napovídají přítomný průběhový čas – is drinking, is sleeping…
Look! - podívej se – také napovídá, že se něco děje právě teď – tedy průběhový čas!
V každé řádce však bude dvakrát to samé sloveso, pouze v různých tvarech!
Příklad:
1. Usually my cat …drinks…… (drink) water, but now it …is drinking………(drink) milk.
2. Usually my cat ………….……. (play) with a ball, but now it ……………………(play) with an apple.
3.Usually my cat …………...…….(catch) mice, but now it ………...…………….(catch) a fish.
4. Our kitten usually …………… (eat) cat food, but today it …...………………… (eat) a birthday cake.
5. Our cat usually …………………...(sit) on the sofa, but now she …………..………..(sit) in a box, look!
6.Usually my cat……………….(watch) detective films. Now it……………….(watch) a sports program.
7.Oh no! The cat ……………..(eat) my spaghetti, look! Usually it ………………….(eat) only cat food.

