PW4 4AB hodina 25 2021

0) Opakování videa – The Circus.
0) kontrola doplňovaček z minulé hodiny, pokud nutno krátká kontrola PB 41 – 42, 44 – 45
1) Úvod do unitu 7 – Treasure. V PB 46 děti ukazovaly na obrázek v cv. 1 podle CD2/17
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2) Číslovali obrázky ve cvičení 3, popisovali, kde je poklad.
Treasure number one is under the bridge.
Poklad číslo jedna je pod mostem,
Treasure number two is on the beach.

Poklad číslo dvě je na pláži,.

Treasure number three is nextu to the motorway.

Poklad číslo tři je vedle dálnice.

Treasure number four is on the mountain.

Poklad číslo čtyři je na hoře.

Treasure number five is in the river.

Poklad číslo pět je v řece.

Treasure number six is next to the castle on the hill.

Poklad číslo šest je vedle hradu na kopci.

Treasure number seven is in the forest.

Poklad číslo sedm je v lese.

Treasure number eight is in front of the castle.
Poklad číslo osm je před hradem.
Koho baví kreslit si mapy s poklady, může si nějakou dobrovolně vytvořit, zakreslit do ní poklady. Klíč se
správným řešením může napsat na papírek zvlášť.
3) AB 40 děti doplňovaly do mezer – správné řešení viz klíč níže.
bridge /bridž/ most

go straight on /gou strejt on/ jdi rovně

turn/ go left (right)

/térn/ gou left/rajt/ zahni/jdi do leva (prava)
go across /gou ǝkros/jdi přes
123
go through the forest /gou ϴrů đǝ foǝest/ jdi přes (SKRZ) les THROUGH – 7 PÍSMEN, 3 HLÁSKY!!!
Klíč:
Go through the forest.
Go straight on and then right.
Go up the hill.
Turn right and go across the bridge.
At the farm turn left.

Go down the hill.

Go straight on and then turn left.

Go straight on.
Go to the castle through the forest.

4)Děti dopisovaly pokyny v AB 40/2 a kontrolovaly podle poslechu CD2/20.
5) ÚKOL: V mapě v AB 41 vyznačit cestu k pokladu podle CD2/21, nebo pokud nemáte k dispozici poslech,
tak podle následujících pokynů:
Go straight ahead. Then go right. At the big tree go left.
You come to a farm. Then go through a wood. Go up the hill to a castle. Turn right and go across the
bridge. Don´t go to the farm, don´t go to the castle in the wood. Go straight on and then left. Dig for the
treasure.
Dále si zahrajte podle cv.4 dole – myslete si, kde je poklad, drhý se ptá – Is it on green three? Atd.
Pokud zvládnete, zakreslete si do mapy i další cesty k dalším pokladům a popište je ústně či písemně.
6) ÚKOL: v AB 43/7 dokreslit diamanty do obrázků podle vět pod nimi, do cv 8 dopsat věty podle obrázků.

