PW4 4AB hodina 29 2021 0) Kontrola AB 47/3, 4, šesti vět podle PB53 – aktivity z minulé hodiny z tabulky
1) Na zahřátí – tong twisters z minulé hodiny, které jsme společně nestihli,
a recitace básničky v PB54– Lee and his TV
V hodině zkusíme přednes s textem, kdo se ji dodnes nenaučil, tak za úkol NAUČIT NAZPAMĚŤ :-)
2) AB48 další říkanka - Reading with Marie – v hodině doplníme slovíčka do textu, označíme dole věty True/False
Za úkol vymyslet a napsat tři nepravdivé věty o Marie – např. When she comes home from school she plays Minecraft.
1.
2.
3.

3) Společně uděláme action story SB 55 – Time for bed, k tomu za úkol AB 49 – pokud nemůžete přehrát, tak
číslovat netřeba, jen připsat věty k obrázkům. (Ale možná očíslujeme v hodině)
DÁLE UVIDÍME, CO V HODINĚ STIHNEME – co bude škrtnuté, není za úkol
4) V PB 59/9 zaškrtáme časy podle poslechu.
5) Rozhovory PB 56/10, k tomu za úkol AB 50/9, 10.
6) AB 51 – 12 – přečíst vzor, 13 napsat NA PAPÍR k odevzdání. cv. 11 nahoře jen dobrovolně.
7) úkol PB 58 59
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