7. A 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! Čekám i na
ostatní, že se zapojí. 
Věřím, že již máte všechny zápisy z obou předchozích týdnů ve svém sešitě. 
Nyní si opravte úkoly z minulého týdne. Vše pečlivě zkontrolujte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UČEBNICE 49/2
WB 38/1

WB 38/2

WB 38/3

WB 39/4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento týden začni s cvičeními ve WORKBOOKU.
Ke kontrole posílej jenom cvičení, u kterých je moje emailová adresa.
Ostatní si vždy zkontroluješ sám další týden. 

WB 39/5 Najdi dalších šest dalších odlišností mezi těmito dvěma obrázky. Piš dle vzoru.
WB 39/7 (pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
Použij slovíčka, abys napsal(a) rozhovor mezi Nickem a prodavačkou.
Pozor, je nutno nějaká další slova do věty přidat. 
Do sešitu přelož: (pošli na adela.junovaaj@gmail.com nebo Messenger)
a) dva trsy banánů
– two bunches of bananas
b) jedna plechovka jablečného džusu
–
c) tři konzervy tuňáka
d) jedna miska mléka
e) pět tabulek čokolády
f) tři pytle brambor
g) čtyři bochníky chleba (! Pozor na pravopis v mn. čísle)
h) dva sáčky sušenek
i) jeden kelímek smetany

A pustíme se do vaření!
Unit 4D
Nauč se slovíčka z lekce 4D (WB str. 83)
Procvič nová slovíčka v následujících
cvičeních:
WB 40/1 Označ obrázky
WB 40/2 Doplň slovní hádanku.
Poté pokračuj v učebnici:
UČEBNICE
50/1a Ema dělá jablečný drobenkový koláč. Podívej se na obrázky. Jaké je podle tebe pořadí postupu?
50/1b Přečti si recept. Očísluj obrázky dle textu.
50/2a Podívej se na obrázky. Co dělá Emma na každém obrázku. Zkus jen ústně popsat. Používej přítomný čas
průběhový. She is .......ing....
A pokud budeš mít chuť, podívej se na jedno pěkné video se zajímavým receptem, kde si také zopakuješ
používání MUCH A MANY. Co to Charlotte a Stan uvařili?
Here you go!  https://www.youtube.com/watch?v=8ZiKEnOB0-o

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.bridgeonline.cz pak neleznete i poslechy, což je super!

ENJOY YOUR ENGLISH LESSONS AT HOME!

Your English teacher A. J.

