Anglický jazyk (1.6.-5.6.2020)
Milé děti,
v tomto květnovém týdnu zopakujeme a tím si znovu připomeneme učivo – poznávání hodin
a tvoření vět formou Quizzy´s questions v PS na str. 68 a téma počasí v PS na str. 70, 71.
Quizzy´s questions
PS str. 68 – PŘIPOMEŇ SI (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celou hodinu) – ŘÍKEJ NAHLAS

Cvičení Can you talk about your day? (4 obrázky), uvedené časy jsou náhodné
I get up at six o´clock. Vstávám v 6 hodin.
I have breakfast at half past six. Snídám v půl sedmé hodin.
I go to school at seven. Jdu do školy v 7 hodin.
I go to bed at quarter to ten. Jdu spát ve 9.45 p.m.
Co se týče určování hodin můžeme říkat čas i v digitální podobě, např. 6.30 = six thirty …
Ústně: V překladu vět chybí podmět, tzn. já – Já vstávám ... V češtině podmět být nemusí,
v angličtině ANO.
V posledním cvičení v PS na str. 68 Can you make sentences si části vět nejdříve přelož do
češtiny a podle významu je spoj. Nakonec si věty přečti hlasitě. Pro kontrolu uvádím řešení.
Řešení:
I´m a baker and I don´t work in an office. He´s an astronaut and he doesn´t walk to work
every day. I´m an office worker and I use a computer. She´s a firefighter and she drives a fire
engine.
Co sis daným cvičením zopakoval (a)?
Jak se však řekne? Dobré ráno, dobré odpoledne … Do ŠS napiš nadpis Pozdrav a opiš tento
zápis. Vyber z nabídky správnou variantu a tu napiš. Doplň obrázky.

Nabídka: Good evening, Good morning, Good afternoon, Good night
Dobré ráno. …………………………………

Dobrý večer. ………………………………………

Dobré odpoledne. …………………………

Dobrou noc. ………………………………………

What´s the weather like? (níže uvedené odkazy si určitě projděte)
a) Odkazy na písničku + výslovnost slovní zásoby o počasí (poslední odkaz)
https://www.youtube.com/watch?v=KQxRI9SsM04
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02
_08/?cc=cz&selLanguage=cs
b) Práce s poslechem, PS
PS str. 70/1,2
https://www.youtube.com/watch?v=vJr2qyetdEA

c) PS str. 71/3 Čti dané věty nahlas a překládej do češtiny. Sám si toto cvičení podle řešení
zkontroluj a ohodnoť. Vím, že jste šikulky.
Řešení:
Obrázek č. 2 – Hi, Quizzy! I´m making a snowman.
Obrázek č. 3 – But it´s hot and sunny.
Obrázek č. 4 – Yes, it´s an ice-cream snowman! Mmm, yum.
Zápis ze ŠS a PS str. 70 mně prosím ke kontrole pošlou rodiče těch dětí, které zůstávají
doma, a to do 8.6.2020. Mockrát děkuji. H. Vojkůvková

Vše nejlepší

.k svátku dětí. All the best.

Pro zopakování slovesa To Have uvádím tento odkaz. Je sice prezentován pro třeťáky, ale
mně se líbí svým obsahem i formou. Však posuďte sami.
To have
https://www.youtube.com/watch?v=d2OGpC5R53U

