PW4 4AB hodina 27 2021
1) Kontrola úkolů z – 3 věty: magic ring, AB 42, AB 45, 2. strana prac.listu hod 26– dig/digs…
2) Unit 8 – PB 52 – CD2/31 -číslovali jsme podle poslechu
1. I love football. I often watch sports programmes.

Mám rád fotbal. Často se dívám na sportovní pořady.

2. I play the guitar. I love watching music shows.

Hraju na kytaru. Ráda se dívám na hudební pořady.

3.I like animals very much. I always watch nature
programmes.

Mám moc rád zvířata. Vždycky se dívám na
dokumenty o přírodě.

4. My brother and I always watch cartoons. They are
our favourite programmes.

Vždycky se s bratrem díváme na animované filmy. To
jsou naše oblíbené pořady.

5. My sister doesn't like science fiction films, but I
love them.

Moje sestra nemá ráda vědecko-fantastické filmy
(sci-fi), ale já je miluju.

6. On Friday my mum and I always watch the
detective films. We love them.

V pátek se s maminkou vždycky díváme na
dektektivky. Mílujeme je.

Na cvičení dole na str.52 si vezmou několik barevných pastelek a podtrhají pravdivé věty o sobě, rodině a kamarádech
(místo they/he/she mohou dopsat např. my grandparents/my brother/ my mum/ my best friend atd.). Při čtení nahlas dáváme
pozor na správnou výslovnost -s ve třetí osobě jednotného čísla (watches /uočiz/).Střídáme různá příslovce:
always=vždy, never=nikdy, sometimes=někdy, občas, often /ofn i oftn/ často

2)AB46 děti rozluští druhy filmových programů, dole ve cv. 2 napíší věty se správným slovosledem .
Příslovce frekvence – often, never, sometimes – je nejlépe dát hned za podmět. Sometimes může být i na začátku
nebo na konci věty, often v některých případech také. Nyní se ale budeme používat stále stejný slovosled.
3)PB 53 děti doplňovaly tabulku podle poslechu CD2/32
Ptáme se dítěte: How often does Sophie watch cartoons? (- Jak často se Sophie dívá na animované filmy?)
Dáváme pozor na -s ve třetí osobě, soustředíme se na správné použití výrazů vpravo vedle tabulky. U jednou, dvakrát,
třikrát, je pak před časovým úsekem vždy člen „a“ - once a day – jednou denně, twice a week – dvakrát za týden, three
times a year – třikrát za rok, four times a month – čtyřikrát za týden, atd. Příslovce never dáváme za podmět.
-Sophie, how often do you watch cartoons?
-Sophie, jak často se díváš na animované filmy?
- Let me think. About five times a week.
- Počkej, rozmyslím si to. Asi pětkrát za týden.
-What about nature programmes?
- A co pořady o přírodě?
-Once a week. There's always a nature programme on
- Jednou týdně. Vždycky dávají nějaký program o přírodě
Friday.
v pátek.
-What about music shows?
- A co hudební pořady?
- I never watch them.
Na ty se nikdy nedívám.

James, how often do you watch cartoons?
- Let me think. About three times a week.
-What about nature programmes?
- Twice a week. There's always a nature programme
on Friday and on Sunday.
-What about music shows?
- I don't like them. I never watch them.

-Jamesi, jak často se díváš na animované filmy?
- Moment... asi třikrát za týden.
- A co pořady o přírodě?
-Dvakrát týdně. Nějaký vždycky dávají v pátek a v
neděli.
- A co hudební pořady?
-Ty se mi nelíbí. Nikdy se na ně nedívám.

Charlotte,how often do you watch cartoons?
- I don!t like thnem. I never watch them.
-What about nature programmes?
Three times a week.
-What about music shows?
I always watch a music show on Saturday.

Charlotte, jak často se díváš na animované filmy?
--Ty se mi nelíbí. Nikdy se na ně nedívám.
- A co pořady o přírodě?
Třikrát za týden.
- A co hudební pořady?
-Vždycky se na jeden hudební pořad dívám v sobotu.

Oliver, how often do you watch cartoons?
- Let me think. About seven times a week.
-What about nature programmes?
Once a week.
-What about music shows?
I never watch them.

Olivere, jak často se díváš na animované filmy?
-Počkej... asi sedmkrát za týden.
- A co pořady o přírodě?
Jednou týdně.
- A co hudební pořady?
Na ty se nikdy nedívám.

DÁLE VIZ DRUHÁ STRANA

Shrnutí:
příslovce odpovídající na otázku jak často? - always, usually, often, sometimes, never
( vždycky, obvykle, často, občas, nikdy)
- v oznamovací větě stojí za podmětem:
Aneta never watches sports programs.
Julča´s grandparents always watch detective films on Saturday afternoon.
výrazy – kolikrát za… (den, týden)
once
a

day

twice

a

week

three times

a

month

four times

a

year

five times

a

Tyto výrazy však stojí až za přísudkem nebo za předmětem, pro děti zatím zjednodušeně: na konci věty.
I dance once a week.
I help my mum three times a week.

I watch cartoons four times a month.
ÚKOL:
4) Make sentences from these words.
SCHOOL / LUNCH / HAS / ALWAYS / AT / Adam
WEEK / HIS / VISITS / Šimon/ GRANDPA / A / ONCE
LEARNS / FOUR / MONTH/ A / TIMES / ENGLISH / Valinka’s sister
MEAT/Eliška´s mum / EATS / NEVER /
SOMETIMES / Elenka’s sister / CAR / A / DRIVES
OFTEN/ PLAYS / Kája’s brother/ LEGO / WITH
ENGLISH / USUALLY / Natálka/ SPEAKS / WITH / IVA

Are the sentences above true or false?
5) ÚKOL: Write 3 true sentences with USUALLY/ OFTEN….. TWICE A DAY ….
family or friends:
1.
2.

3.

about you, your

