ANGLICKÝ JAZYK
3. ročník, týden 1. 3. – 5. 3. 2021
PONDĚLÍ 1. 3. 2021

AJ



uč. str. 37 – čtení
o přečti si dopis, který píše Greg
o na základě textu urči, který skateboard a letadlo patří Gregovi – „What colour is the
Greg’s skateboard? What colour is the Greg’s plane?“
o Slovíčka:
 Thank you for your letter. – Děkuji za tvůj dopis.
 This is a picture of me and my dog. – Toto je fotka mě a mého psa.
 I like playing in the park. – Mám rád hraní v parku.
 too – také
 What about you? – A co ty?
 Write soon. – Brzy napiš.
o PL (pracovní list) Reading into writing – odepiš Gregovi. Napiš mu, co ty máš za
doma za hračky (I’ve got a … - Já mám..), ale napiš mu i o jedné věci, kterou doma
nemáš (I haven’t got a …. – Já nemám..)
 Vyber si vzor svého skateboardu, vybarvi ho a nalep na skateboard. Poté
vystřihni celý obrázek skateboardu (včetně vzoru) a nalep ho k dopisu.
 Nezapomeň se na dopis podepsat – From (Od) – jméno

STŘEDA 3. 3. 2021

AJ







připoj se na online hodinu – 3. ročník – AJ, Nováková 10:45 – 11:30
uč. str. 37 - „What colour is the Greg’s skateboard? What colour is the Greg’s plane?“
uč. str. 38 – Colin in Computerland – Part 4 – společné přečtení komiksu + překlad
práce s kartičkami – I have got big / small …. – měj nachystanou fólii s barevnými kartami
– tvoření kladný a záporných vět pomocí kartiček + tvorba otázky se slovesem have got
po online hodině si doplň PL Colin in Computerland – snaž se pracovat bez učebnice

ČTVRTEK 4. 3. 2021

AJ






připoj se na online hodinu – 3. ročník – AJ, Nováková 10:45 – 11:30
práce s kartičkami – Numbers – měj nachystanou kartu s čísly + malé kartičky
PS str. 48 – společně v online hodině
Po online hodině si vypracuj test – PL Test 5. Nezapomeň si test podepsat a odevzdat!
o 1. cvičení – zakroužkuj správný obrázek ke slovíčku
o 2. cvičení – Napiš čísla
o 3. cvičení – Spoj správně věty. Poté věty napiš na řádek vpravo.
 I’ve got = I have got = Já mám



Ke kontrole odevzdej: pracovní sešit, pracovní listy (1.3. – Reading into writing (dopis), 3.3.
– Colin in Computerland, 4.3. – Happy Street 1, Test 5). Pracovní listy budou podepsané.

