6. A -AJ-(HI)- 2. týden 23.3. -27.3 2020
Zdravím vás a doufám, že jste všichni v pořádku.
Pro vaši kontrolu-správné řešení zadaných úloh z minulého týdne.
SB 11/8 b- 1. On your Birthday you get (birthday) cards and presents.
2. People normally have a birthday party for their friends.
3. They take their friends to the cinema, a bowling alley or somewhere like that.
4. No, they haven’t.
5. In Britain they usually only give flowers to women.
WB str. 7/ 5
2. It is a Wednesday. 3. It is the sixth of July.4. It is the nineteenth of July. 5. Wednesday and Tuesday
6. It is a Thursday. 7. The seventh, the fourteenth, the twenty-first, the twenty-eighth of July
8. the twenty- ninth of July 9. Yes, it is.10. a Saturday
WB str. 7/ 6
2. Ralph’s birthday is on 12 April. 3. Isa’s birthday is on 8 August. 4. Christopher’s birthday is 29
February. 5. Samantha’s birthday is on 26 December.
- napsat a naučit se slovní zásobu WB str.80/1C
- SB str. 12/ přečíst a přeložit komiks „Mickey, Millie and Mut “
Zápis do školního sešitu:
Present simple- tvoření otázek a krátké odpovědi
-pomocné sloveso DO / VE 3. OS. Č.J.- DOES!
Do you live in Australia? Yes, I do. / No, I don’t.
(Žiješ v Austrálii?)
Does Tom come from France? Yes, he does. / No, he doesn’t.
(Pochází Tom z Francie?)
•

Do školního sešitu zkuste přeložit: 1. Hraješ fotbal každý den?
2. Ano, hraju.
3. Poslouchá tatínek večer rádio?
4. Ne, neposlouchá.
5. Běháte každé ráno?
6. Ano, běháme.

SB str. 13/ 3b, c - pročíst,přeložit, promyslet
WB str. 8/ 1 ,2,4- doplňte
WB str. 8/ 3-poslechové cviční – doplňte
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☺

