
Dobrý den milí žáci, 

Pomalu se blíýíme do finále školního roku 2019/2020 . V tomto dopise vám posílám další zadání, 
opět an tři týdny:

1.týden:   25.5.-29.5.2020

2.týden:   1.6.-5.6.2020

3. týden:   8.6.-12.6.2020

1. týden: 

Nejdříve si zkontrolujte vypracovaná cvičení:

Učebnice : str. 39 – zde jste si měli zapisovat časové údaje: 

8:15, 8:25, 8:20, 8:05, 8:30, 8:10, 8:35, 8:45, 9:00, 8:50, 8:40 a 8:55

Pracovní sešit: str. 39, cv. 5 - 1B, 2A,3D,4C

                         cv.6: Ice hockey is on Channel 2 at 7:50

                                "Oh no, Frank!" is on Channel 1 at 5:00.

                               "Animal Hour" is on Channel 4 at 5:40.

                              "The Top Ten" is on Channel 3 at 10:20.    

Nové učivo: 

Pracovní sešit: str. 40, cv. 7: přiřazujte k daným otázkám odpovědi

                          str.40, cv. 8 – přečtěte si text a vždy zakroužkujte jednu z možností 

                                                 ( vybíráte ze dvou slov, mezi kterými je /)

                                       cv.9 – napište několik vět o vašem oblíbeném televizním pořadu

2.týden:

Učebnice: str. 41 – poslechněte si další díl komiksu  The dragon crown ( stopa  4)

Pracovní sešit:  str.41, cv. 10 – přečtěte si televizní program a podle něj odpovězte na otázky

                           Str. 41, cv. 11- naučte se říkanku ( stopa 6)

Do sešitu si nalepte nová slovíčka – lekce 9 a opište je.



3. týden:

Minitest 8 – pokud budete chtít, pošlete mi fotku vypracovaného minitestu a opět máte možnost 
dostat jedničku .

Lekce 9 – My free time

                 Učebnice: str.42, cv.1 – Poslechněte si nahrávku  a poté si text přečtěte a přeložte.

               Zapište si do sešitu:

               Monday                      pondělí

               Tuesday                       úterý

               Wednesday                 středa

               Thursday                      čtvrtek

               Friday                            pátek

               Saturday                       sobota

                Sunday                          neděle

               What do you do on Friday?                         Co děláš v pátek?

Pozor!!! V angličtině se dny v týdnu píší s velkým písmenem!!!

                 Pracovní sešit:  str.42, cv1:    doplňte do vět chybějící slova

                                             str.42, cv. 2 – podle obrázků doplňte do vět chybějící názvy dnů 

                                                                     Nezapomeňte, že se na začátku píše velké písmeno!

Chtěla bych vás, kteří se mi ozývají pochválit za to, jak moc se snažíte, přestože to někdy nemusí být 
zrovna lehké.

Prosím vás opět o potvrzující e-mail, že máte zadání vypracované, a to do 14.6.2020.

Děkuji a opatrujte se Dominika Kubincová


