PW4 4AB hodina 11 2021
0) Krátce jsme kontrolovali AB 10 str. cv. 2
1) AB 10 cv. 1 Děti hledaly cestu podle poslechu CD1/21 a označovaly tužkou.
1. Find the way to John's house. Go straight on. Turn 1. Najdi cestu k Johnovu domu. Jdi rovně. U kina
left at the cinema, then turn right at the park. Go
zahni doleva, potom u parku zahni doprava. Přejdi
across the bridge on the left and then turn right again. přes most, který je nalevo, a pak zase zahni doprava.
John's house is on the left side of the street. There's a Johnův dům je na levé straně ulice. Vedle domu je
big tree next to the house. Write a letter “J“ at John's velký strom. Napiš k Johnovu domu písmeno „J“.
house.
2. Find the way to Carol's house. Go straight on. Turn
right at the sweet shop. Then turn left at the
swimming pool. Go across the bridge and then turn
right. The supermarket is on the right and Carol's
house is on the left side of the street. Write a letter
“C“ at Carol's house.

2. Najdi cestu ke Carol. Jdi rovně. U cukrárny zahni
doprava. Potom u bazénu zahni doleva. Jdi přes most
a pak zahni doprava. Samoobsluha je vpravo a
Carolin dům je na levé straně ulice. Napiš k domu
Carol písmeno “C“.

3. Find the way to Adam´s house. Go straight on. Go
past the sweet shop and the museum. Go across the
bridge and turn left at the hotel. Go straight on and
turn right at the hospital. Adam´s house is opposite
the big blue house. Write a letter „A“ at Adam´s
house.

3.Najdi cestu k Adamovi. Jdi rovně. Projdi kolm
cukrárny a muzea. Jdi přes most a zahni u hotelu do
leva. Jdi rovně a u nemocnice zahni doprava. Adamův
dům je naproti velkému modrému domu. Napiš k
němu písmeno „A“.

HODNĚ JSME PROCVIČOVALI ÚSTNĚ DALŠÍ HLEDÁNÍ CEST NA TÉTO MAPCE – děti budou mít v
mapce další písmenka k vymyšleným cílům, např. Elenka´s house, Šimon´s house; můžete znovu zkusit cestu
k nim nebo vymyslet další. Toto budeme ještě hodně cvičit.
2) AB 11 doplňovali dialogy podle obrázku, pak kontrolovali podle poslechu CD1/22
Kontrola: (Chybějící výrazy popořadě: 1. opposite, 2. Excuse, museum, 3. where's (where is) 4. Excuse,
where's (where is), 5. Excuse, where's (where is), on
Doma zkuste přehrát znovu CD, pak přečíst dialogy ve dvojicích, pak je přehrát bez čtení – můžete se ale
přitom dívat na obrázky (Případně: rodič může číst, dítě reaguje zpaměti.)
3) AB 12 cv. 5 – děti napíší věty ze zadaných slovíček. Pro někoho to může být těžké, jsou to dlouhé věty.
Kontrola:
Excuse me, please. Where's the cinema?
Turn left at the supermarket and go straight on.
I'd like to go to the museum.
Go past the school and then turn left.
Turn right and go across the bridge.
AB12 cv 6 – srovnejte do správného pořadí a zkontrolujte poslechem CD, přečtěte ve správném pořadí nahlas.
Kdo píše pomalu a předchozí cvičení mu zabralo hodně času, nemusí přepisovat, stačí, když bude umět ústně.

4) PB 12 – (není-li hotovo z hodiny, děti doplní podle poslechu CD1/27), optimálně podle
poslechu i nahlas přečtou, příště si zahrajeme scénky –
(kontrola odshora dolů: beach, opposite, bus stop, through the park, next to, go past, park)
5) (asi až příště) PB13 – nahoře označíme T/F, přečteme nahlas.
Ze cvičení 8 vymýšlet pravdivé věty o vlastním městě/vesnici. 5 vět napsat za úkol.
TURN THE PAGE

6)

Za úkol ještě trochu procvičte -s ve 3. osobě

Pokud je v závorce záporný tvar, např. (not fit), dej sloveso do záporu – doesn’ t fit.
Pozor: fly – flies, hurry – hurries, try - tries
wash – washes, watch – watches
– více pravidel si řekneme v průběhu roku :-)
1.Natálka ……………...(fly) to New York.
2. Prince Gregory …………………..(try) on the golden shoe. It …………………..(not fit).
3. Adam’s dog……………………...(not like) the postman. He ………………..(chase) him.
4. The cat …………………….(not like) Adam’s dog. She ……………...(run) away.
5. Valinka………………….(do) homework on Saturday. Then she ……………..(go) to bed.
6. Elenka………………...(walk) to school.
7. Eliška ……………….(have) breakfast at 7 o’ clock. She ………………...(eat) yoghurt and berries.
She …………………...(not drink) hot chocolate for breakfast.
8. Kája ………………..(wash) her hands and than she ……………...(have) lunch. She
…………………..(not have) soup because she ………………….(not like) it.
9. Iva …………….(play) a Mr Matt video on youtube.
10. The lesson ………………...(start) at 1 o’clock.
11. Šimon………………...(go) to the airport and he ……………...(fly) to New York.
12. Natálka ………………..(see) the plane in the sky.
13. Elenka ……………….(play) computer games in the afternoon.
14. Valinka………………….(watch) videos on youtube.
15. Mr Matt ……………….(say) good-bye to Louise.
16. Mr Matt ………………...(like) cheese. He …………………..(not like) spinach.
17. Mr Matt ………………..(forget) the vegetables and the fish.
28. Your dog sometimes ……………………….(eat) your homework.

