5AB New PW4 a OD2 hodina 3 2021
Minulou hodinu jsme začali videem Clever Max a věnovali hodině času návazným aktivitám,
dnes se budeme víc věnovat bodům, na které se minule pořádně nedostalo.
1) PB 49 – The ring – pořádně si zahrajeme příběh podle CD2/22, zkontrolujeme číslování
podle CD2/23.
Zkontrolujeme související úkol AB 42 - číslování podle poslechu CD2/24, přiřazování k
obrázkům.
Zkusíme kreativní cvičení s prsteny, budeme si představovat, že jsou kouzelné, a budeme
vymýšlet, co dovedou.
Úkol:
Nakreslit dva kouzelné prsteny, napsat o každém větu a přinést příště na hodinu, kdo by
byl nemocný, poslat fotku na whatsup.
Příklady

When you put the magic ring on your finger, you…
- are invisible ( jsi neviditelný )
- can see very far (vidíš velmi daleko…)
-can understand animals
- can speak English very well
- can fly
-can swim underwater for a long time
- can play games for 24 hours without sleeping
- can jump very high
2) AB 44 – Clever Max - zkontrolujeme úkol – číslování obrázků podle CD2/25,
dole text s vybranými zakroužkovanými slovíčky.
3) Odevzdají na papíru AB 45 cv. 12,13 , když zbyde čas, budeme cvičit podle mapky v AB41
4) Slovíčka z unitu 7 a z dodatečného videa Clever Max – viz druhá strana.
5) Na kopiích k videu Clever Max jsme si před týdnem připomínali minulý čas, i zápor s didn’t.
Doplňte kladné sloveso v první části věty, záporné v druhé části věty. (laughed, didn’t laugh)
1. Max……………..(laugh), but the boys ……………………...(not laugh).
2. Max …………….(go) to the park; he …………………..(not go) to the field.
3. Max ……………...(want) 50 roses and a cactus; he ……………….(not want) sunflowers.
4.The boys …………..(make) a hole in the garden; he ………………..(not make) a sandcastle.
5. In the morning, Linda and Benny ……...(see) the hole; they …………….(not see) the boys.
6. Dad ………………….(come) to the garden; the police ……………….(not come.)
7. At night, the boys ………….(hear) a loud noise. They ……………..(not hear) music.
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A farmer lives there with his animals.
Gold, silver, diamonds, pearles in an old chest.
You can see countries, cities, rivers, lakes, mountains and roads
on it. It helps you find your way.
This person steals things (money, mobile phones and so on)
from other people.
It's a kind of tool (nástroj, nářadí). You need it to plant
(zasadit) a tree or to look for a treasure.
It's an activity. You do it with a spade, for example in your
garden.
You can dig it in the ground when you look for a treasure. Or it
in your sock.
It's a very old building, usually on a hill. Kings and princes and
princesses lived there long ago.
These people catch thieves and other dangerous (nebezpečný)
people. They were uniforms.
You can walk on it across a river.
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