PW4 4AB hodina 24 2021 0) Kontrola–AB 337 38 39, kontrola cv. na minulém listu bod 3.(cats)
1) Video Pinky the Elephant, pokud není hotovo z hodiny, tak za úkol PB 40 41

Dále následující cvičení na správné tvary sloves v přítomném prostém čase :
dávat si pozor na 3.osobu jednotného čísla se - s, což je většina případů,
a nepřehlédnout, že někde je naopak množné číslo:
1. One day, Pinky ……………...(go) down to the river.
2. There he ………………..(meet) a crocodile.
3. The crocodile ……………..(say) hello to Pinky.
4. The crocodile can’t hear, so Pinky ……………...(come) closer.
5. Then the crocodile ……………….(grab) his nose and ………………..(pull).
6. “Help! It…………….(hurt)!“ Pinky ………………...(shout)
7. A big snake ………………..(hear) Pinky and she ……………….(come) to help him.
8. Pinky’s nose …………………..(look) funny but useful. /JŮSFL/-užitečný
9. On his way home, Pinky ……..(be) very hungry. He ……....(pick) some fruit from a tree.
10. Pinky……………….(think): “Oh! A long nose is really useful!“ /
11. When Pinky ……………. (get) home, all the elephants ……………….(laugh)./LÁF/
12. Pinky …………...(smile) and ……………..(pick) some fruit from a tree.
13. Then he …………...(drink) some water with his long nose.
14. Now all the other elephants ………………..(want) to get long noses, too.
15. Pinky …………..(send) them to the river to say hello to the big crocodile.
16. They ……………..(run) to the river and in the end they all …………...(get) long noses.
Oprav chybnou informaci tak, že dáš větu do záporu a pak napíšeš správnou verzi:
Pinky goes to the swimming pool.
He doesn’t go to the swimming pool, he goes to the river.
The elephants want big ears.
They don’t want big ears, they want long noses.
1. Pinky meets a shark.
2. The crocodile pulls Pinky’s ear.
3. A big snake helps the crocodile.
4. Pinky picks up some hot dogs from a table.
5. The elephants cry.
6. All the elephants want big ears.
7. The elephants run to the swimming pool.

POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STR.

2) Pustíme si ještě jedno video na téma zvířat (ze starého vydání Playway, bohužel není na youtube),
uděláme si k němu kahoot opět zaměřený na slovesné tvary (za úkol samostatně, pin 03094168 ), a za
úkol ještě následující doplňovačka – vyber správné sloveso a dej ho do správného tvaru.
Stejně jako ve cvičení Pinky the elephant, je to jedna událost za druhou – takže přítomný prostý čas, žádný
průběhový!
POMŮCKA: MŮŽEŠ SI PODTRHNOUT JEDNOU ČAROU PODMĚT VĚTY, POKUD JE V JEDNOTNÉM
ČÍSLE, A DVĚMA ČARAMI, POKUD JE V MNOŽNÉM ČÍSLE.

1. LOOK NOT HAVE

GO

PŘÍKLAD: At the weekend, Linda and Benny ……go……… to the circus.
All the animals ……………….very hungry.
The circus ……………………..enough money for food. (INAF - dost)
2. HAVE

NOT WANT COLLECT

Linda and Benny ……………..an idea.
They …………….food for the animals.
At first, their friends …………………to help.
3. BE BE PUT UP HELP
Benny and Linda ………………..photos of the hungry animals in class.
Now all their friends ……………….. .
There ……………….enough food for the animals.
The animals …………….happy.

3) Dále za úkol opakovací dvoustranu PB 44 – 45.
Dobrovolně – čtení PB43.

