7. B - AJ-(HI 2. Týden 23. 3. -27. 3. 2020
Zdravím vás a doufám, že jste všichni v pořádku.
Pro vaši kontrolu: Správná řešení zadaných úkolů z minulého týdne:WB str. 39/4
2. a bunch, 3. many, 4. Many, 5. A pot, 6. Much
WB str. 39/5
2. ..there are 3 bars of chocolate, but in picture B there are 2 bars of chocolate
3. ….there is a pot of yoghurt…..there are three pots of yoghurt
4....there is a bunch of bananas....there is a bunch of grapes
5. ..there are two tins of fish....there is a tin of fish..
6. ..there is a carton of milk...there are two cartons of milk
7. ...there are two packets of crisps....there is a packet of crisps.
SB str. 85/
1. Ananse meets a rabbit and a monkey.(+ six other animals)
2. The rabbit is cooking vegetable soup. The monkey is baking a cake.
3. Because the rabbit always finds a job for Ananse and at monkey’s house is always very noisymonkey’s children are noisy.
4. Ananse doesn’t’ eat at this story (the soup and the cake are not ready)
5. – They were short and fat.
- They were long and thin.
Připomínám, že do 20. 3. projekty “My holiday” (Chválím všechny, kteří poslali ke kontrole☺)
- znovu si projít a procvičit slovní zásobu 4C, 4D
- SB str. 50 /přečíst text, co Emma říká, přečíst a přeložit recept
- správně očíslovat pořadí obrázku, jak jdou za sebou
- SB str. 50/ 2 – napsat do školního sešitu, co Ema dělá na každém obrázku.
(Př. She’s putting sugar into a bowl.)

Zápis do školního sešitu: WB str. 76/ 4.5 Určitý a neurčitý člen
- opište vše kromě těch vět „Přeložte“

-WB str.40 / 1, 2-dopnit
- WB str.40/ 3-poslechové cvičení (doplnit)
-do školního sešitu zezadu přeložte:
1. Minulý týden jsem dostal auto.
2. Našla jsi včera klíče?
3. Šel jsi do kina?
4. Včera jsem neměl čas.
5. Slyšel jsi to?
6. Obědval před pěti minutami.
7. Vyrobil krásný dárek.
8. Neublížili mu.
9. Dal mi peníze v pondělí.
10. Moje sestra neztratila včera klíče.

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 ☺

