New PW4 hodina 1 2022 ……………….(jméno) předal/-a 630Kč za učebnice…………..(můj podpis)
Dokumenty budu označovat jako New PW4 – New Playway 4 budou letos vaše hlavní fialové učebnice;
v prvních týdnech však ještě budeme dokončovat unit 10 ze zelených Playway 3.
1) V zelené PB str 66 (obrázek domeček) procvičíme slovíčka:
stairs /stéǝz/ - schody, wardrobe /uórdroub/ šatník cupboard /kabǝd/ skříňka
bookcase /bukkejs/ knihovna (nábytek) shelf / shelves / šelf, šelvs / polička, poličky
bedside table / bedsajd tejbl / noční stolek
hall /hól/ předsíň living room /liviɳ rům/ obývák , bedroom /bedrům/ ložnice, attic /ætik/půda
bathroom /báϴrům/ koupelna, kitchen/kičn/ kuchyně
Za úkol: Děti přečtou otázky v PB str 67 cv 3 a ústně odpovídají (je to opakování, cvičili jsme to v dnešní
hodině), správné odpovědi uvádím níže pro kontrolu – jsou ve stejném pořadí jako otázky str 67.
(They are) on the sofa in the living room,
(It is) on the wardrobe in his room,
(They are) under his bed,
(It is) on his bed.
(They are) under the table in the kitchen
(It is) (on the floor) in the bathroom
(It is) on the stairs in the hall nebo on the floor in the hall
(It is) behind the sofa
Dobrovolné: Můžete si zahrát hru se schováváním gumy /rubber/ do místností na obrázku str 66 – jak je to
ukázáno na fotce str 67 cv. 2 – jeden hráč nevidí, do které místnosti ji druhý položil, a klade otázky.
V PB 67 jsme si ještě přikreslovali a připisovali: between /bitvín/ mezi, above /ǝbav/nad
2) Za úkol: Na kopii str 59 – do cv. 3 si děti napíší správné předložky, kde je Max, a pak nám řeknou celé věty.
Kontrola:
Max is next to the car. Max is in the car. Max is on the car. Max is behind the car. Max is under the car. Max is
in front of the car.
Dbáme na to, aby dítě ve víceslovných předložkových vazbách next to, in front of, žádné slovíčko
nevynechávalo.
3) AB 59 cv. 4 – dopíší věty podle obrázku. Kontrola: in front of, on, on, in front of, under, next to, under
4) Obrázkový úkol: Děti si na papír nakreslí nepořádek (skutečný či vymyšlený :-)) ve vlastním pokoji a
popíší větami, můžou klidně psát na stejný papír vedle obrázku:
Začínáme věty There’s… / There are...
– pozor na jednotné číslo – zde vždy se členem a - vs množné číslo bez členu. Například:
There’s a sandwich under my schoolbag.
There are two spiders above my bed.
Udělají jednu větu na každou předložku ze str 67 – vč between, above – takže celkem 8 vět
Tipy, co nakreslit (ale mohou si vymyset vlastní, s jakýmikoli slovíčky, která znají):

a sandwich, a mouse , a spiderweb, a glass, a cup, a chocolate bar, a bag of crisps, a teddy bear
socks, mice, spiders, trainers, toys

