Úkoly z Aj – 3. ročník - 21. 4.
Dobrý den, vážení rodiče,
good morning children,
dnes děti začnou zábavnější formou:
Na odkaze níže si můžete otevřít kterákoliv cvičení, dnes jsou povinná tato:
Opakování nábytku a místností: What is it? – Přiřazování
Hagman- tady si zahrajete a uslyšíte, jak se písmenka hláskují, abecedu jsme se učili hlavně v kroužku:
(neměli byste narazit na Vám neznámé slovíčko)
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat
Do sešitu (pod práci z pátku- rhyme) napiš otázky a odpověz na ně:
How are you?
Do you like pears?
Have you got a small green kite? ( podobnou odpověď jako je v uč. s. 35= celou krátkou větou)
S pozdravem Drahomíra Soldánová

Úkoly z Aj – 3. ročník - 22. 4.
Dobrý den všem,
dnes začneme křížovkou a budeme ji psát do sešitu English: připomínám postup: napíšeš slovo
anglicky a zakroužkuješ dané písmeno, zakroužkovaná písmena si pak přepiš a máš tajenku.
Křížovka – do sešitu Eng- pod včerejší práci:
žlutá-6
bílá -2
fialová – 6
auto – 3
zmrzlina- 3
=
kolo- 3
panenka – 1
dort – 4 …………………………………………… TAJENKA
uč. s. 49: Is that Pam? Příběh si poslechnete na odkaze dole nebo na CD v PS.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
Cílem dnešního poslechu je, aby děti porozuměly příběhu. Proto je třeba ho pustit aspoň dvakrát.
Děti Vám mohou říct, co se v příběhu odehrává. V příloze posílám doslovný překlad. V pátek budou
děti procvičovat jeho čtení.(Pokud by byl někdo aktivní už dnes, po větách poslech zastavujeme a
opakujeme podle mluvčích.)

S pozdravem Drahomíra Soldánová

Tajenka křížovky WHERE = KDE
Překlad příběhu: Je toto Pam?
1. Teď, kde je moje kamarádka Pam?
2. Je tamto Pam?
Ne, Pam má dlouhé hnědé vlasy.
3. Podívej, ona má dlouhé hnědé vlasy.
Pšt, Jacku. On je muž.
4. Ona má dlouhé vlasy.
Ano, ona má dlouhé ČERNÉ vlasy. Pam má dlouhé HNĚDÉ vlasy.
5. Ona má dlouhé hnědé vlasy.
Nebuď hloupý, Jacku.
6. Ahoj, Pam, Já mám ráda tvoje vlasy.
Děkuji.
7. Ale ona má krátké blonďaté vlasy!

Úkoly z Aj – 3. ročník - 24. 4.
Dobrý den všem,
jak jsem psala už ve středu, dnes budeme nejprve číst.
uč. s. 49: Is that Pam? Nácvik poslechu: na CD nebo na:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
Zápis slovíček do sešitu: pište jen to tučné, výslovnost nepište:
FRIEND …….. kamarád
HE ´S GOT / hi : s got/ = HE HAS GOT / hi: hez got/ ………….. on má
SHE ´S GOT /ši : s got/ = SHE HAS GOT / ši : hez got/ ………….. ona má
HAIR ……. vlasy

Příští týden se setkáme na videohovoru, jeho obsah (bude tam i toto čtení) a přesný čas Vám pošlu
v pondělí. Kdo už nyní víte, že můžete ve středu mezi 13.00 – 14.00, napište mi, první termín bude v
úterý ráno od 9. 00– 10.00.
HAVE A NICE DAY AND WEEKEND 
S pozdravem Drahomíra Soldánová

