6. B AJ (JŮ) 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.

UČEBNICE 13/3b

UČEBNICE 13/4a
What do you think Mut? Woof, woof, woof.
When does summer start in Australia? In December.

PRACOVNÍ LIST
Positive sentences:
1.walk 2. have 3. go 4. meets 5. sleep 6. Goes (pozor na tvary sloves ve 3. os.č.j.)
Negative sentences:
1.don´t také 2 don´t live 3 doesn´t like 4 don´t teach 5 don´t do
Questions:
1. Do..../ Yes, I do. No, I don´t.
2. Does ..... / Yes, she reads a newspaper every day.
3. Do...../ Yes, they do. No, they don´t.
4. Does ....../ Yes, she (he) does. No, she (he) doesn´t. ( cousin- bratranec i sestřenice  )
..................................................................................................................................................................
3. týden začni zápisem slovíček z workbooku Unit 1D str. 80-81 (At home a Adverbs of frequency/
vynechej Household jobs - bude v zápise do sešitu)
Dále pracuj s učebnicí - Unit 1D, str. 14. Přečti si nové výrazy spojené s činnostmi, které děláme
doma.
Do sešitu napiš tento zápis:
Household jobs / Domácí práce
1 load/unload the dishwasher
2 cook the dinner
3 do the shopping
4 make the bed
5 vacuum the floor
6 set the table
7 feed the cat
8 tidy your room
9 take the dog for a walk
10 take out /put out the recycling

– naplnit/vyprázdnit myčku
– uvařit večeři
– nakupovat / dělat nákupy
– ustlat postel
– vysát (vyluxovat) podlahu
– prostřít stůl
– nakrmit kočku
– uklidit svůj pokoj
– vyvenčit psa
– vynést tříděný odpad

Adverbs of frequency / Příslovce četnosti (jak často?)
sem opiš tabulku z uč. 15/3a

Příslovce četnosti stojí ve větě před významovým slovesem.
př. +
?

I always make the bed.
My brother doesn´t often do the shopping.
Do you sometimes walk the dog?

!!! Pokud je však ve větě sloveso BE (am, is, are), stojí příslovce až za ním.
I am always happy.
We aren´t usually at home in the morning.
konec zápisu

Zopakuj si tato příslovce četnosti, podívej se zpět do sešitu. Již jsme je probírali. 
Více ve formě cvičení i her k této gramatice najdeš na:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs-frequency
Poté do sešitu vypracuj:
z UČEBNICE 15/4 (pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
K tomuto cvičení si nejprve přečti komiks na str. 14 o robotu Quasarovi. Dávej pozor, kam do věty
umístíš PŘÍSLOVCE ČETNOSTI (FREKVENCE)
WB 10/1 Spoj slovíčka z A se slovíčky z B
WB 10/2 Popiš obrázky pomocí výrazů ze cvičení 1
WB 11/5 Vypiš slova z rámečku podle pořadí četnosti (pomůcka: 1 – nikdy 7 – vždy)
WB 11/7 (pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
Dokonči věty tak, aby byly pravdivé. (Všechny věty jsou o Tobě! )

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!

ENJOY YOUR ENGLISH AT HOME!

Your English teacher A. J.

