Úkoly z Aj – 3. ročník – 12. 5.
Dobrý den, vážení rodiče,
good morning children,

Uč. s. 50 -nejprve si připomeneme písničku o postavě na CD v PS nebo na odkaze

www.oxfordlearnersbookshelf.com
Dnes už byste písničku mohli zvládnout i s pohybem, jak jsem vysvětlovala ve středu.
Uč. s. 51 nahoře– nácvik rozhovoru dětí – na stejném odkaze:
Při čtení upřednostňuji dlouhé tvary:
He is a boy, he is tall and he has got brown hair.
Připomínám překlad: He is = on je
He has /hez/ got = on má
I know = já vím
That is right = to je správné
Your turn now = je řada na tobě nyní
Poznali jste, že děti hrají hru s obrázky dole?
Dobře si rozhovor nacvičte, ať si zítra můžeme také zahrát.
Pokud Vám zbyde chvilka času, procvičte si na dalším odkaze čísla, pusťte si druhé a třetí cvičení
(v prvním cvičení na mém PC nejsou dobře slyšet koncovky, nevím, jak to máte vy):
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
A kdo to nestihne dnes, pošlu tento odkaz ještě zítra.
S pozdravem Drahomíra Soldánová
Úkoly z Aj – 3. ročník – 13. 5.
Dobré ráno, vážení rodiče,
dnes bych chtěla, aby děti na úkolu pracovaly úplně samy. Vás pouze prosím o případnou pomoc při
jeho plnění (kam zapsat v sešitě, …) a o zaslání fota zápisu do sešitu. Zadání úkolu ve zvětšeném
písmu ještě jednou posílám i v příloze, třeba to někomu bude lépe vyhovovat.
Good morning, children,
včera jsem Vám slíbila hru. Připravte si učebnici na s. 51 a sešit English:
v učebnici na s. 51 je celkem 12 obrázků dětí.
Podle popisu musíte zjistit, o kterém obrázku se píše, do sešitu píšete jen číslo obrázku (celkem 3
obrázky), ve čtvrtém řádku sami napíšete podobný popis o obrázku 11.
1. She is a girl. She is short and she has got blond hair.
2. He is a boy. He is tall and he has got black hair.
3. He is a boy. He is short and he has got brown hair.

4. napiš podobné věty o obrázku 11.

Zápis v sešitě- jen to tučně natištěné:
datum- Kdo zvládne anglicky: 13 th May
GAME :
1.
2.
3.
4.

– (číslo obrázku)
– (číslo obrázku)
– (číslo obrázku)
(věta)

Kdo nestihl včera, znovu zasílám odkaz na procvičení čísel, pusťte si druhé a třetí cvičení:
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
Good luck 😊
Drahomíra Soldánová

Řešení:
1.
2.
3.
4.

–8
– 12
–3
She is a girl. She is tall and she has got brown hair.

Úkoly z Aj – 3. ročník – 15. 5.
Naposledy v tomto týdnu Vás všechny zdravím.
Úplně náhodou jsem na youtube narazila na opakovací video, tak Vám ho posílám ke zhlédnutí:
https://www.youtube.com/watch?v=o5PDzEKa6rk
Pak v PS na s. 64 doplníte rozhovor našich kamarádů, hlasitě si ho přečtete a po zaslání fotky máte
pro tento týden volno.
Have a nice weekend
S pozdravem Drahomíra Soldánová

