5. A AJ - uč. Adéla Jůnová 3. týden 30. 3. – 3. 4. 2020
Děkuji za zaslané úkoly. Jsem ráda, že jste se naplno pustili do domácí výuky a JDE VÁM TO!
Věřím, že již máte všechny dosavadní zápisy ve svém sešitě.
Nyní si nejprve opravte úkoly z minulého týdne a opravte případné chyby či doplňte, co vám chybí.
V sešitě:
Překlad ze zápisu:
WB 74/3.3
Máš psa? Jaká DVDéčka máš? Máš MP3 přehrávač?
WB 74/3.4a
Mají psa? Ano, mají. / Má (ona) psa? Ano, má.
WB 74/4b
Má (ona) dům? Ne, nemá. /Máš bratra? Ne, nemám.
TB 33/4

2 Has she got a brother?
3 Have they got a car?
4 Has he got a bike?
5 Have you got a computer?
6 Have our neighbours got a dog? (NEBO your- vaši)
7 Has Mel got an MP3 player?
8 Has Joe got a mobile?

TB 33/5

...................................................................................................................................................................
3. týden začni cvičeními z workbooku.
WB 26/2 Napiš věty podle obrázku. Používej zkrácený tvar slovesa mít. - ´s
př. Ema´s got two hamsters. – Ema má dva křečky.
WB 27/3 Spoj otázky s větami.
WB 27/3 Napiš otázky. Odpověz krátkým tvarem o sobě.
WB 30/1 Podívej se na oba obrázky Benova pokojíčku. Napiš, které věci jsou jiné na obrázku B.
Př. Ben nemá televizi. On má rádio.
WB 30/2 Popiš tyto věci. Použij slova v rámečku.
A teď trochu čtení.
WB 30/3 V tomto cvičení si vyzkoušís, jak porozumíš textu.  Odpověz na otázky.
A až budeš mít všechno hotové, zkus si vyplnit následující pracovní list o domácích mazlíčcích.
Vypracovaný list (i řešení jen na papíře, foto,...) mi pošli na adela.junovaaj@gmail.com
Můžeš i vyfotit a poslat Messengerem. 
Nápověda:
V 1. úkolu popiš zvířátka
V 2. úkolu zkus uhodnout, zda je věta pravdivá True nebo nepravdivá False. Možná se ti zdají věty
obtížné na překlad, využij slovníček, online překladač 
Ve 3. úkolu spoj zvířátko s textem (označ 1-6, př. fish-3), kde je napsáno, jak se o něj máme starat.
A když budeš mít čas i na nějaké hry a budeš chtít další procvičování ---- Jdi na:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/pets
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/have-got

ONLINE MAGAZINES
A protože nám jedno nakladatelství uvolnilo několik časopisů ( PLAY, RR, GATE , BRIDGE ) a jsou nyní
ONLINE , zájemci pište, mohu vám je přeposlat e-mailem. Jsou v PDF formátu. Na stránkách
nakladatelství www.bridge-online.cz pak neleznete i poslechy, což je super!

