5AB New PW4 a OD2 hodina 5 2021
0) Zkontrolujeme úkol na minule – slovíčka - přiřazování k definicím (SPADE, FARM…) Zkusíme slovíčka hádat.
1) Opakování PB 52 a PB 53 - zejména věty podle 53 cv. 3, once a week atd.
krátká kontrola AB 46.
Projdeme druhou stranu kopie z minulého týdne – shrnutí a cvičení.
2) PB 53 /cv4 Děti si na papír nebo do knížky vytvořily podobnou tabulku jako v cv. 4 a ptali se spolužáků.

Za úkol napíší na papír 6 vět podle získaných odpovědí, případně dodatečných informací.
Např.
Adam watches cartoons three times a week with his brother.
Kuba never watches music programmes – he doesn't like them.
Nella always watches a detective film on Friday with her mum – they love them.
Ondra watches sports programmes once a week – he likes ice-hockey.
Honza‘s brother never watches horror films – he is scared.
Klárka and her dad watch nature programs twice a week.

3) Do básničky na PB 54 jsme doplňovali slovíčka z rámečku – prosím přečtěte si ji nahlas, je
opravdu skvělá – uvidím, zda děti přesvědčím, aby se ji naučili nazpaměť.
Pokud někdo nemá funkční audio - když budete na youtube hledat Playway to English 4 CD2,
básnička začíná v 45:46min
4) PB 54 cv 6 – na youtube nahrávka následuje hned za básničkou.
přehrajte a zkuste si jazykolam (tongue twister) Six sick sheep are sitting on a ship.
Dobrovoné: zkuste si další jazykolamy:

I saw a kitten eating chicken in the kitchen
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
Which wristwatches are Swiss wristwatches?
Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread
5) ZA ÚKOL DÁLE AB 47/3, AB 47/4
Je možné, že vyhledávání informací z textu bude pro děti místy náročnější, jsou tam otázky
How often… jak často? - čili odpovědi jako např. twice a week si musí samy vydedukovat z toho, že
v textu jsou uvedeny např. dva dny v týdnu.

