Úkoly z Aj – 3. ročník - 7. 4.
Dobrý den všem,
dnes děti začnou básničkou v PS s. 60/1 Hello little hamster- otevřou ji buď na tomto odkaze v sekci
SONGS v lekci 6, nebo na CD v PS. Bylo by dobré, kdyby si ji mohly nejprve poslechnout- nechat PS
zavřený a zkusit si odhadnout slova, která slyší- to jde lépe na CD, na webu ten text již vidí. Prosím
zkuste si všichni aspoň 2 krát tu básničku přečíst nahlas- můžete i s poslechem, ať si procvičíte
výslovnost. V příloze posílám překlad.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

PS s. 55/1- toto cvičení máte již z poloviny hotové. Dnes si perem napište slovo:
pear do skříně
boat na skříň,
hamster na židli,
skateboard pod židli,
plane na stůl,
pencil- case pod stůl
PS s, 55/2- a teď se dívej pouze na napsaná slova, do sloupečku My friend dopiš, kde věci= napsaná
slova jsou: on-in- under the:
V příloze máte kontrolu.
PS s. 54/2- názvy místností napište do obrázku.
HAVE A NICE DAY 
S pozdravem Drahomíra Soldánová

Kontrola PS:
PS s. 60 /1
Hello little hamster – Ahoj, malý křečku
Máš dům?
Ano, já jsem křeček Harry
a tady je můj dům.

PS s. 55/2
pear- in the cupboard…………………… Celou větou by to bylo. The pear is in the cupboard.
boat- on the cupboard
hamster- on the chair
skateboard- under the chair
plane- on the table
pencil- case- under the table

Úkoly z Aj – 3. ročník - 8. 4.
Naposledy v tomto týdnu Vás zdravím.
Dnes budete pracovat v sešitě English na nalepeném listu se slovíčky lekce 6.
Tato slovíčka v rámečcích si dnes dopište. Někteří rychlíci ji už částečně napsali, mají proto ušetřenou
práci. Druhou stranu listu si přečtěte- nahlas.
A protože máme Velikonoce, přikládám i velikonoční slovní zásobu, pamatujete si slovíčka?
https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4
Ta nejdůležitější jsou: bunny= rabbit, basket, chocolate, eggs, carrot cake, chick, cupcakes,
A ještě velikonoční písničku, tu se naučte zpívat: How many eggs in the Easter basket? = Kolik vajíček
ve velikonočním koši?
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI
HAPPY EASTER!
Drahomíra Soldánová

