31. 3. 2020
Dobrý den, vážení rodiče,
good morning, children.
Jak už asi víte, od tohoto týdne Vám budu domácí úkoly zasílat já (ne vaše paní učitelka třídní), a
budu je posílat vždy na jeden den, kdy máme AJ.
Lekci 4 máme v podstatě za sebou v pátek nás čeká minitest. Dnes si prosím zkontrolujte správné
řešení úkolu z učebnice- s. 50/2, pokud jste cvičení nenapsali, napište ho teď a tady je kontrola: utvoř
otázky: 2- Is it my turn? nebo Is it your turn? 3- Do we (you) have lunch at one o ´clock?
4- Do they like football? 5- Are you in this photo? ( Am I in this photo?)
6-Does Peter take the bus to school? 7- Have Mr and Mrs Johnson got a new computer?
8- Does Jane finish school at 3.15?............................. za každou správnou odpověď máš hvězdičku,
spočítej si je a zapiš do minidotazníku níže:
Dnes si znovu přečtěte uč. s. 42 a zkuste si znovu říct ve 3. osobě č.j.- jako s. 45/4- byl to DÚ.
Vyzkoušejte si otevřít učebnici Project a zjistěte, jestli Vám stránka funguje, můžete procvičovat už
dnes: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs

A nakonec:
Potřebovala bych znát Vaše domácí technické možnosti, abych podle toho mohla učivo vybírat a
zadávat, proto Vás prosím o vyplnění minidotazníku – je povinný, děti to určitě zvládnou samy.
https://forms.gle/41qEkcKsUQ9LHfcX7

Všechny zdravím a přeji GOOD LUCK
Drahomíra Soldánová
Pokud někomu přišel email omylem, napište mi, prosím, abych měla správné spojení jen s pátou
třídou. Děkuji.

1.4. 2020
Vážení rodiče,, nejprve si prosím přečtěte celou zprávu, potom otevřete přílohu.
Všechny Vás opět zdravím a děkuji všem, kdo jste mi odeslali vyplněný minidotazník.
Velká pochvala patří těm, kteří mi odpověděli na poslední „otázku“- poděkovali, popřáli také
hezký den,… Moc jste mě potěšili .
Dnes budete pracovat pouze v PS. Změřte si čas, jak dlouho Vám bude trvat vypracování
cvičení a jak dlouho kontrola správného řešení- je v příloze. Cvičení vypracujte nejdříve sami,
ať si ověříte, jestli učivu rozumíte. Při kontrole za každou správnou odpověď si dejte
hvězdičku.- celkem 17.
Do odpovědi na email mi napište křestní jméno ( podle emailové adresy všechny nepoznám),
čas a počet hvězdiček. Bude to kontrola pro mě, jaké úkoly mám zadávat.

PS s. 40/1- čas můžete napsat číslem, při kontrole si ho ale řekněte slovem.
PS s. 40, 2 – čas jako ve cv. 1, odpověď celou větou.
Good luck!  … a dnes jsem dala správného smajlíka, včera měl být také usměvavý.
Chybička se vloudila.
S pozdravem
Drahomíra Soldánová

3.4. 2020
Dobrý den všem,
posílám poslední úkol tohoto týdne: na tomto odkaze si otevřete test a vyplníte, změřte si
přibližný čas trvání a ten doplníte do poslední otázky:
https://forms.gle/vRvuZnQ38DoqatC68
Have a nice day and weekend



Přeji Vám pěkný den a víkend. Drahomíra Soldánová

Kontrola DÚ z 1. 4. : PS s. 40/1:
2. She goes to school at 9 o ´clock.
3. J. and J. play basketball at five o´clock.
4. On Tuesday she has a violin lesson at four o´clock.
5. On Wednesday she has dinner at half past five.
6. On Thursday she watches TV at eight o´clock.
7. On Friday J. and J. go swimming at twenty past seven.
8. On Saturday she goes to the shops at ten o´clock and she plays computer games at three o´clock.

PS s. 40/2:
2. What is the time?
It´s quarter past four.
3. When is our volleyball match?
It´s at half past ten.
4. When do you get up?
I get up at quarter to eight.
5. When is Sue´s swimming lesson?
It´s from ten to twelve to twenty to one.
6. When is Mike´s birthday party?
It´s at quarter past five.

