Ahoj všem,
zdravím Vás a doufám, že se máte fajn. Posílám domácí práci na tento týden a - prosím - pracujte na úkolech
tentokrát 3x týdně. Pondělní úkoly splňte v pondělí, středeční ve středu a páteční v pátek. Práci si pěkně
rozložíme do celého týdne. Užívejte březnových dnů ve zdraví a já se příští týden ozvu s další prací. Pokud byste
cokoliv potřebovali, neváhejte napsat. S pozdravem Jana Havránková
PONDĚLÍ 23. března
Téma: Místnosti, nábytek - Rooms, furniture
Podívej se na www.youtube.com na video Parts of the House - Kids Vocabulary - Fun Kids English
Trvá 3.38 min, video je rozděleno na 2 části, nejdříve poslouchej, v čase 1:41 uslyšíš "Repeat after me" - Opakuj
po mně - všechna slovíčka vyslovuj.
Pak Ti mamka/taťka vytisknou pracovní list (webové stránky školy - Jana Havránková) a vypracuj první - pondělní
cvičení.
STŘEDA 25.března
Téma: Předložky on (na), in (v), under (pod)
Učebnice str.43 - nahoře: přečti si rozhovor - něco umíme, něco nikoliv, proto se podívej na pracovní list z
pondělka a máme tam druhé - středeční cvičení. Přečti si český překlad rozhovoru z učebnice a potom podle
obrázku zkus s rodiči cvičení v učebnici str. 43 "Now play the game" - ptáš se: Kde je (např.) robot? Where´s the
robot? - odpovídáme: Je na židli. It´s on the chair.
Pracovní sešit str. 55/1,2 - navazuje na látku v učebnici,
cv.1 - obrázky z rámečku nakresli na židli, stůl či skříňku tak, aby předměty šlo pak popsat, že jsou ON - na, IN v, UNDER - pod
cv.2 - tvoř krátké věty podle toho, kam jsi předměty ve cv.1 umístil - např. The pear is on the table.
Pátek 27. března
Téma: Reading, writing - čtení, psaní
Učebnice str. 45 - přečti si polohlasně email (zkus správně vyslovit slovíčka bunk bed /bankbed/ palanda, bookcase /buk keis/ - knihovnička, cupboard /kapbord/ - skříňka, globe /gloub/ - glóbus
Pracovní sešit str. 57 - Napiš email za sebe Gregovi - využij práce textu z učebnice, ale údaje piš své. Pokud
chceš, namaluj obrázek svého pokoje.
Pracovní list za tento týden nalep do školního sešitu a pro odpočinek jdi na youtube a pusť si následující
video: Bounce Patrol Kids Life

PONDĚLÍ 23. března
1) Rooms - Místnosti
Spoj české a anglické výrazy
KITCHEN
BEDROOM
BATHROOM
ATTIC
DINING ROOM
TOILET
GARAGE
GARDEN
HALLWAY
LIVING ROOM

JÍDELNA
ZAHRADA
CHODBA
OBÝVACÍ POKOJ (používá se i „sitting room“)
KUCHYNĚ
LOŽNICE (používá se i pro dět.pokoj)
KOUPELNA
PODKROVÍ
ZÁCHOD
GARÁŽ

(Názvy místností a prostor v domě naučit.)

STŘEDA 25. března
Předložky IN, ON, UNDER
In – v

The book is in the bag. Ta kniha je v tašce.

On – na

The pen is on the table. Ta propiska je na stole.

Under – pod

The ball is under the bed. Ten míč je pod postelí.

Překlad textu – učeb. str.
Kde je skateboard?
Je ve skříňce?
Ne. Zkus to znovu.
Je pod postelí?
Ano. Správně. Teď jsi na řadě.

