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Nejdříve se seznam se slovní zásobou tohoto týdne na WocaBee.

Pak si opiš slovíčka, která máš nafocená níže.

Otevři si učebnici na str. 2 – 3 – plakát Happy Street

Where is a postman? (Kde je pošťák?)

Otoč na str.50 a zkus odpovědět na následující otázky:
– Where is a postman? (Kde je pošťák?)
- What does he wear?  (Co má na sobě oblečeného?)
- What has he got in his bag? (Co má ve své tašce?
- What does he drive? (Co řídí?)                          
- What colour is his van? (Jakou barvu má jeho dodávka?

Podívej se na otázky dole na stránce. Zkus na ně odpovědět.

Pracovní sešit str. 65/1 …… na Skypu budeme poslouchat, kdo nebude moct být, má zde přepsaný 
poslech: 
1 – She works in a shop.
2 – She wears jeans and drives a lorry.
3 – He brings leters and cards. He drives a van.
4 – She works in a sports centre.
5 – He brings you food and drinks. He works in a café.
6 – He drives a taxi.

Pracovní sešit str. 65/2

Učebnice str. 51/Amy‘s room
….. pojmenuj co nejvíce věcí, které vidíš na obrázku

Zkus vymyslet věty typu:
She likes (animals) ……… Ona má ráda (zvířata).
She likes (swimming) ….. Ona má ráda (plavání).
She plays (tennis) ………..Ona hraje (tenis).
She‘s got (a violin)………..Ona má (housle).



Pracovní sešit str. 66/1 …. opět poslech, kdo nebude na Skypu, zde je přepsaný:
1 – He plays tennis and basketball.
2 – He‘s got a computer.
3 – He works in a sports centre.
4 – He likes apples and bananas.
5 – He likes playing the guitar.
6 – He drives a car.
7 – He likes chocolate.
8 – He works with animals.

Pracovní sešit str. 66/2 – přečíst si texty a zjistt, komu patří taška? 

Zde jsou slovíčka na přepsání do slovníčku:


