7. B - AJ-(HI). 3. týden 30. 3. -3. 4. 2020

Hezký den vám všem☺
Doufám, že jste si s procvičováním v minulém týdnu poradili a určitě si něco málo
zapamatovali. Než se pustíme do dalšího učiva, mám pro vás jako vždy správná řešení úloh
z minulého týdne.
Je důležité, abyste si vše rozložili do celého týdne. Nejjednodušší pro vás by bylo, věnovat se
AJ podle rozvrhu.(Tzn. ÚT, ČT a PA)
Na tento mail můžete psát a posílat všechny dotazy ohledně učiva. Ráda vám pomohu.
Věřím, že vše zvládneme ☺
veronika.hislop.aj@seznam.cz

K vašemu projektu: Opět chválím ty, kteří odevzdali ke kontrole, znovu přepisovali chyby a
přeposílali správně opravené zpět.(Někteří dvakrát až třikrát☺)
ALE! 5 prací stále nedorazilo (Termín byl daný od 6 3. -20. 3.2020)
Doufám, že v co nejbližší době se mi těch 5 zbývajících prací objeví v mém mailu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řešení úloh z minulého týdne:
SB str. 50/ seřazené obrázky:
D1,G2, F3, A4, C5,E6,H 7, B8
SB str. 50/ 2
B) She (Emma) is eating the apple crumble) She is mixing the mixture. D) She is peeling the apples.
E) She is covering the apples with the mixture. F) She is boiling the apples. G) She is cutting the
apples (slicing) H) She is putting the dish into the oven.
WB str.40/1
2. Pour 3. Peel 4. Boil 5. Slice 6. Fry
WB 40/2
2. Oven 3. Bowl 4. Fork 5. Knife 6. Spoon 7. Grate
WB str.40/3

F1, C2, D3, B4, E5, A6
Přeložené věty: 1. I got a car last week. 2. Did you find your key yesterday? 3. Did you go to the
cinema? 4. I didn’t have time yesterday. 5. Did you hear that? 6. He had his lunch five minutes ago.
7. He made a nice present. 8. They didn’t hurt him. 9. He gave me money on Monday. 10. My sister
didn’t lose her key yesterday. (Kolik vět se vám podařilo správně přeložit☺?)

Zadání na tento týden:
Jak víte, vždy naše hodiny začínáme „rozcvičkou“. ☺ Mám pro vás tip na domácí procvičování.
Zamyslete se nad celým vaším týdnem, co každý den od rána do večera děláte. Vypište si co nejvíc
SLOVES v angličtině. Samozřejmě bez slovníku, bez mobilu. Co sami umíte přeložit. Napište mi na
mail (kdo bude chtít☺), kolik sloves (poctivě) se vám podařilo vypsat.

Nejprve shrneme gramatickou poučku, kterou jste si opisovali minulý týden. (Určitý, neurčitý člen)
Mluvíme-li o počitatelné věci poprvé= dáváme před podstatné jméno neurčitý člen A/ AN
Mluvíme-li o nepočitatelné věci poprvé = SOME
Mluvíme-li o stejné věci (počitatelná i nepočitatelná) podruhé, potřetí. = THE

SB str. 51/ 3 b (ideální cvičení na procvičení právě zmíněné poučky)
WB str. 41/ 4 doplnit

Zápis do školního sešitu
LITTLE/ A LITTLE / FEW/ A FEW
-používáme pro vyjádření malého množství něčeho
POČÍTATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA
FEW =MÁLO (MALÝ POČET) př.: They scored few points. Uhráli málo bodů.
A FEW = NĚKOLIK, PÁR př.: I have got a few good friends. Mám pár dobrých přátel.
NEPOČÍTTATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA
LITTLE = MÁLO (MALÉ MNOŽSTVÍ) př.: We have little milk. Máme málo mléka.
A LITTLE = TROCHU There is a little juice in the glass. Ve sklenici je trocha džusu.

SB str. 51/ 4 a, b, c-promyslet a procvičit
WB str. 41 / 5 doplnit
SB str. 51 / 5 a Nejprve si prohlídni a přečti ingredience Jakova receptu
SB str. 51 / 5b Přečti a přelož si jednotlivé věty. Zkus je srovnat podle pořadí. Výsledky tohoto

cvičení mi pošli na mail uvedený na začátku.(Neopisuj věty, stačí mi, když napíšeš např.1A, 2B,
apod.)

Další tipy na domácí procvičování: Až budete mít možnost, pustě si váš oblíbený zahraniční film nebo
pohádku a během sledování na pár minut přepněte na originál.(tzn. Přepnout na anglickou verzi a
poslouchat originál). Vždy v nějakém pro vás známem momentě daného filmu.
Na webových stránkách možnost procvičení gramatiky: www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com
www. projectonlinepractice.com (ve vašem pracovním sešitě máte kartičku s přístupovým heslem)

Good luck☺

