Milé děti,
blížíme se do finále. Díváte se totiž na poslední přípravu v tomto školním roce. Tak se dáme
rovnou do práce. Zaměříme se na čtenářskou gramotnost a přítomný průběhový čas (the
Present Continuous).
Zápis do ŠS
Nadpis: A Camping Adventure (uč. str. 61)
Zde uvádím odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=bwqVOi1fD0Y
A) Přečti článek nahlas. Stopni video a vypracuj do ŠS odpovědi na otázky B) C) a D).
Následně zkontroluj s videem. Pokud potřebuješ pomoci s překladem, tak si video
samozřejmě pustíš tak, jak budeš potřebovat.
B) Přepiš anglicky do ŠS odstavec, ve kterém se píše o tom, … Dan Williamson píše dopis,
hodně prší a je bouřka, blesky.
C) Přelož do češtiny odstavec, ve kterém autor píše o tom, že jsou zachráněni.
D) Doplň a přelož. Slovesa barevně vyznač.
We haven´t got a …….. and nobody knows we´re here. We ….. walk to the car and we can´t
………
E) Pozoruj: This is fun. This is exciting. This is dangerous. This is scary. Poradil (a) by sis
s překladem?
Do ŠS napiš nadpis Přítomný průběhový čas a opiš níže uvedenou tabulku.
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Jak tvoříme přítomný průběhový čas? Jak bychom vytvořili zápor a otázku? Jistě jste si všimli,
že základem je sloveso /to be/ + sloveso zakončené – ing. Přítomný průběhový čas probíhá
právě teď. Zápis tabulky mně ke kontrole posílat nemusíte.
Pro názornost uvádím tento odkaz, ve kterém získáte odpovědi na předešlé otázky:
https://www.youtube.com/watch?v=z7xA8V5JtbQ
Pro radost The present continuous song:
https://www.youtube.com/watch?v=HrHqq8xJiU4

Průběžně opakovat slovní zásobu předešlých lekcí + gramatiku
Ke kontrole mně prosím pošlete vypracované odpovědi z článku Camping Adventure do 24. června.
Mockrát děkuji.
Vážení rodiče, milé děti,
touto cestou bych vám chtěla ještě jednou vyjádřit své poděkování za spolupráci, která mezi námi
vznikla a prolínala se druhým pololetím zejména prostřednictvím emailů. Loučím se s vámi s přáním
prožití slunečných a pohodových prázdnin. A protože se s dětmi už v příštím školním roce osobně
face to face ve škole nepotkám, tak vám děti přeji hlavně radost při získávání znalostí, vědomostí
nejen při výuce anglického jazyku. Ať se vám všem dobře daří.
Mgr. H. Vojkůvková
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