Hello,
dnes jsme měli další online hodinu. Procvičily jsme si spolu celou 4.lekci – cca :). Pro ty kdo s námi
nebyli jsme si udělaly cv. Str.v pracovním sešitu a přečetly společně ten článek v učebnici na str.48.
Přečetli a přeložily, měly jste ho jako zadání ještě ze školy.
Slovíčka, která jsme se tam naučily – máte je určitě ve slovníčku vzadu v pracovním sešitě, ale byly
to: PE = psychical education = tělesná výchova, tělocvik; each = každý; event = událost, akce; like
= což bylo u těch sportů....znamená to jako třeba,například (věta and others atletics events, like high
jump (=skok do výšky), long jump (=skok do dálky) and javelin (=hod oštěpem). Takže česky to je:
a jiné atletické akce, jako třeba skok do výšky, skok do dálky a hod oštěpem. Další slovíčka byly
parents = rodiče a grandparents = prarodiče; race = závod; price = cena (zde myšleno jako pohár
nebo medaile, cena kterou získaly na těch závodech, ne cena něčeho – třeba price of milk – cena
mléka...)
Úplně na konci jsme si napsali takový minitestík, tento byl zkušební, aby někdo nemohl říct: „ale
my jsme nevěděli, že budeme psát test :)“. Odpovědi mi prosím napište do wordu a se svým
jménem pošlete na mail: sarka.horka@gmail.com. Pokud někdo bude mít naprosto bez chyby a
bude to 1 a bude ji chtít, tak mu jí samozřejmě nechám, ale jiné známky dávat nebudu. Test na ostro
si napíšeme příští týden. Do ST 15.4. mi pošlete odpovědi a ve CT 16.4. od 17:00 budeme mít
online hodinu, kde si ho napíšeme naostro. Samozřejmě, kdo nemá možnost s námi na Skypu být,
nebojte, já zase zadání pošlu v dokumentu na web školy. Takže zadání zkušebního testu (to co je
anglicky, napište česky a naopak)
1. Je třičtvrtě na sedm, 2. It´s ten to six, 3. Máš hlad?, 4. He likes ice-hockey, 5. because, 6.
obědvat
Napište prosím do wordu se svým jménem a pošlete mi, tak se mi to nejlépe opravuje...samozřejmě,
kdo tu možnost nemá...napsat na papír a vyfotit a poslat :)
Děkuji a hezké Velikonoce
your teacher
Skotáková Šárka

