středa 18.3.

1. Na začátek trocha opakování – doplň do mezery tři potraviny, pro které je otázka
správná:

How many …………………………………… …………… do you need?
How much …………………………………………………. do you need?
(Obě otázky znamenají Kolik ……… potřebuješ? , a my už víme, čím se liší.)
Doufám, že nikdo z vás nevyslovuje „houmany“ a „houmuch“!!!!! Správnou výslovnost
máte v minulém zadání.)
Teď si vypracuj cv. 5 na str.39 v pracovním sešitě. Nezapomeň odpovídat celou
větou, v první otázce máš ukázáno, jak je to správně.

2. Teď trochu nové gramatiky, která není snadná. Už známe slovíčko some /čti sam/
- vyjadřujeme tím nějaké neurčité množství. Musíme se k němu naučit ještě nové
slovíčko any /čti eny/
Some můžeme použít jenom v kladných větách:
We need to buy some apples.
We have got some rice at home.
ALE
v otázkách a záporných větách mjusíme místo some použít slovíčko any
Have we got any milk at home?
No, we haven´t got any milk.
Pro porozumění krátký rozhovor:
Mum, have we got any chocolate?

Mami, máme nějakou čokoládu?

Yes, there is some in the cupboard.

Ano, nějaká je v kredenci.

And have we got any juice too?

A máme taky nějaký džus?

No, we havent´t any juice.

Ne, nemáme žádný džus.

We must buy some juice.

Musíme nějaký džus koupit.

Toto pravidlo platí pro všechna podstatná jména, nikoli jen pro potraviny.

Vypracuj si cvičení 5 na str.37 v pracovním sešitě.
A připrav si podle tohoto cvičení tři otázky pro maminku o tom, co máte doma.
Pro jedničkáře a všechny, komu to připadá snadné, je tu ještě cv. 6 na stejné
stránce.
Bonus: Podívejte se znovu na pohádku o kamenné polévce (kterou českou pohádku
vám to připomíná? jak by se jmenovala anglicky?) a najděte v ní použití slovíček
some a any.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Miniprojekt
Pracuj na něm průběžně, odevzdáš ho, až se zase sejdeme ve škole. Téma:
My birthday party (Moje narozeninová oslava)
Na oslavu přijdou všichni kamarádi, bude potřeba spousta jídla.
A/ Sepiš menu (jídelní lístek). Nezapomeň na něco k zakousnutí
pizza? sendviče? – jaká a jaké, s čím, určitě několik variant
ovoce
narozeninový dort – jaký máš rád/a – čokoládový, ovocný, smetanový??????
nápoje
vypracuj menu na zvláštní papír, doplň obrázky a napiš o jídlech všechno, co umíš
(např. kdo ho má rád, kdo ho upekl nebo nachystal)
B/ a po straně odděl sloupeček, do kterého sepíšeš nákupní seznam (shopping
list),. co všechno musíte s maminkou na přípravu oslavy nakoupit – u počitatelných
podstatných jmen uveď počet
takže si nezapomeň pilně opakovat slovíčka, bez nich to nepůjde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Opakuj si nepravidelná slovesa. Na youtube najdeš 20 nejpoužívanějších i
s výslovností https://www.youtube.com/watch?v=izsaV0-acK4. Nenech se zmást
třetím tvarem, ten se budeme učit až příští rok.
Zábavnější verze je aplikace od pmq softwar
(https://www.youtube.com/watch?v=T_YsvpQaocQ), pro 30 nejčastějích slov je

zdarma.

