
Dobrý den, 3. B.

Doufám, že jste všichni zdraví a už se

mi po Vás moc stýská.

Tento týden si budete opakovat slovíčka

– VEGETABLES. 

Pracuj podle postupu:

1) V učebnici na str. 48/cv. 1 si připomeň slovíčka – budeš je potřebovat.

NEZAPOMEŇ, když mám více kusů, přidám za slovo -S. Napíšu Vám výslovnost.

CARROTS / KEROTS / MRKVE

POTATOES / PUTEJTOUS / BRAMBORY

PEAS / PÍZ / HRÁŠEK

LENTILS / LENTLS / ČOČKA

CUCUMBRES / KJŮKAMBRS / OKURKY

TOMATOES / TOMÁTOUZ / RAJČATA

PEPPERS / PEPRZ / PAPRIKY

BEANS / BÝNZ / FAZOLE

2) Učebnice str. 48/cv. 2. Budeš potřebovat nějakého pomocníka. Toto cvičení je rozhovor. Udělejte

ústně.

OTÁZKY - ? když ukazujI na jeden ze dvou obrázků, zeptám se:

WHAT ARE THESE? / WOT ÁR DÝZ / Co je to? (pouze v množném čísle)

Potom přidám nápovědu, uvedu jaké dvě možnosti máme. - PEPPERS OR CUCUMBERS?



ODPOVĚĎ - . vyber název zeleniny, kterou ti ukazují.

3) Pracuj v pracovním sešitě str. 48/cv. 3. Otázky si přečti, jsou stejné jako v učebnici. Odpověď 

však bude trošku jiná.

ODPOVĚĎ:

THESE ARE / DÝZ ÁR / TO JSOU

Na konec věty napiš název zeleniny, kterou vidíš na obrázku.

4) V pracovním sešitě doplň str. 49/cv. 4.

5) Opakuj si slovíčka, která najdeš na konci pracovního sešitu lekce 21, 22, 23.

DOBROVOLNÉ ÚKOLY:

1) Kdo má vše splněno a pořád by si chtěl opakovat angličtinu, může zkusit hru, kterou jsem Vám 

připravila. Ke hře potřebuješ počítač. Popros rodiče o pomoc při spuštění hry.

Kliknete na podtrhnutý odkaz a hned jste ve hře, musíte napsat svoje jméno a potvrdit je.

Hra se hned spustí. Jako první uvidíte zadání otázky po několika vteřinách se objeví možnosti. 

Musíte kliknout na políčko, se správnou možností. Nebojte, budete na to mít 1 minutu. Pokud do 1 

minuty nezvolíte nic, bere se to jako špatná odpověď. Po každé otázce se vám ukáže správná 

odpověď. Tento kvíz si můžete zahrát do 27. dubna. 

https://kahoot.it/challenge/05790077?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-

65142f0a1fc7_1586795170409

2) Jako další úkol je zazpívat si. Písničku si pustíš na YOUTUBE (How are you? I'm fine. (Greeting

song) - English song for Kids - Exciting song). V první části si písničku poslechneš. V druhé části ti

běží slova která máš zpívat sám.

Nauč se písničku a poté ji zazpívej rodičům.  Pokud se budeš chtít pochlubit, natoč se na mobil a s 

rodiči mi video pošlete na e-mail Stixova@chelcickeho.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=03XgDWozJOw

Tak hurá na to! :)  Hezký týden Tereza Stixová
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