Úkoly z Aj – 4. ročník - 28. 4.
Dobrý den, vážení rodiče,
good morning children,
dnes se děti rovnou vrhnou na čtení příběhu, tentokrát ale k tomu není žádná nahrávka:
uč. s. 53: Clive, the caveman /keivmen/ jeskynní muž
při videohovoru mi příběh přečtete, proto si čtení nacvičte. Vím, že to není jednoduché, ale poznám,
kdo to opravdu zkoušel číst.
Výslovnost a překlad neznámých slovíček je zde:
quick / kwik/ rychlý
then /den/ pak
cave /keiv/ jeskyně
painter /peint (r)/ malíř
hard / ha: (r ) d/ tvrdý, tvrdě
daughter /do: t (r )/ dcera
tired / tai ( r) d/ unavený
busy /bizy/ zaneprázdněný
Good luck!
S pozdravem Drahomíra Soldánová

Úkoly z Aj – 4. ročník - 29. 4.
Dobrý den všem,
dnes si na odkaze zde otevřete učebnici na s. 51.
Jděte na stránku www.oxfordlearnersbookshelf.com
už se jen přihlaste Sign in svým username /email/ a heslem.
Knihu otevřete tak, že na obálku najedete myší a objeví se Click to open book.
Knihu zavřete kliknutím na Save and Close /vpravo nahoře/ a pro odhlášení se ze svého účtu
klikněte na iniciály (v pravém horním rohu obrazovky) a zvolte Sign out
Jakmile budete chtít znovu pracovat v OLB, už se jen přihlaste Sign in svým username a heslem.
V horním řádku druhá ikona zleva je menu, rozbalí se a vy kliknete na lekci 7.
Dole na obr. je Amy ve svém pokojíčku, a horní „postavičky“ se o ní baví. Pusťte si rozhovor.
Do sešitu English opište tyto otázky a odpovězte na ně:
Where is Amy?
What colour is Amy ´s T– shirt?
Pak o ní napište 6 vět2 budou začínat She likes………..
2x. She plays…
2x: She has got (She ´s got)….
Každou větu začněte psát na novém řádku, mezi každou dvojicí vynechejte řádek- lépe se to pak
kontroluje.
Správné řešení posílám v příloze.
S pozdravem Drahomíra Soldánová

KONTROLA ŘEŠENÍ –HS 2 - s. 51:
Amy is in the bedroom. ńebo: She is in the bedroom. Nebo: Amy is on the bed.
Amy s ´ T- shirt is pink and white. nebo Her T- shirt is pink and white. nebo It is pink and white.
Možné věty:
She likes animals / biscuits.
She likes swimming/ skateboarding/ playing the violin / reading,….
She plays tennis / the violin. ….(! hudební nástroj je vždy play the She has got a computer/ a violin / …

).

