Práce na aktuální týden 30.3. až 3.4.:
učebnice str. 52 – přečíst texty o britském jídelníčku, naučit slovíčka v PS str. 83 zbytek 4. lekce
učebnice str. 54/1,2,3 přepsat cvičení s doplněnými výrazy do sešitu nebo na papír, dle možností
vyfotografovat nebo naskenovat a poslat na poradce@zshostivar.cz do pátku 3.4. (pokud to náhodou
nestihnete, pak po neděli co nejdříve. Potřebuji nějaké podklady pro klasifikaci!
pracovní sešit str. 42/1,2,3,4
str. 43/6
Připomenutí mluvnice – používání výrazů some/any:
some používáme u podstatných jmen nepočitatelných a u množného čísla podstatných jmen
počitatelných (to už jsme si říkali). Používá se ve větách kladných oznamovacích např. (There are
some apples in the cupboard) a v některých otázkách, kdy očekáváme kladnou odpověď (např. Can I
have some milk? = Mohu si dát mléko)
any (nějaký) používáme ve větách tázacích (Have we got any milk?) nebo záporných oznamovacích,
kde má význam žádný (We haven´t got any sugar. There aren´t any apples in the cupboard.)
Stále platí opakovat již probranou mluvnici, je možné se vracet v pracovním sešitě i k již hotovým
cvičením. Opakovat slovní zásobu 4. lekce (potraviny), je tam poměrně hodně slovíček.
Prosba:
Pokud komunikujete se svými spolužáky (určitě ano), upozorněte je, prosím, že zadávám úkoly a
práci na webových stránkách školy stejně jako někteří další vyučující. Nejsem si jist, zda to všichni
zjistili.
Děkuji

Vzkaz rodičům:
Děkuji za Vaši spolupráci v této nelehké situaci a vážím si jí. Chápu, že někteří stále docházíte do
zaměstnání a času na práci s dětmi nemáte příliš mnoho, navíc ne všichni musíte zrovna být dobrými
angličtináři. Přesto se, prosím, snažte dohlédnout na to, aby se děti snažily splnit alespoň podstatnou
část zadaných úkolů – naučily se slovíčka a základy mluvnice (proto i některé věci vysvětluji přímo
zde). Pokud nestihnou splnit všechny úkoly v daném termínu, ať mi je pošlou co nejdříve. Pokud
někdo nemá k dispozici pracovní sešit, doplní cvičení později dle možností.

J. Průcha

