Práce z AJ 23. - 27.3.
1) Prosím, dolaďte si práci z uč. str. 46-47 a pošlete mi na školní mail
(alenadrizalova@zsmesteckralove.cz) či na můj soukromý (alena.drizalova@seznam.cz)
FOTKU VAŠÍ PRÁCE V SEŠITĚ - jde mi o cvičení str. 46/4 a 47/5 a 6a. Kdo by měl jakékoli
technické potíže s odesláním fotky (potíže s vypracováním nikdo nehlásil), napíše mi!
2) Nově zadávám pouze - uč. str. 82 - přečíst text Sally's phone a písemně vypracovat
82/1a,b,c; dobrovolně též 82/2. Tuto práci také vyfoťte a posílejte do soboty 28.3.!
Práce z AJ 16.3. – 20.3.
1) do školního sešitu vypracujte uč. str. 46/3 - napíšete dvojice slov opačného významu vybíráte z rámečků ze cv. 1a a 3; v PS vypracujte str. 36/ 1 a 3
2) pročtěte si inzeráty v uč. str. 46 - 47 - napište do sešitu, jaké brigády inzeráty nabízejí např. A = hairdresser's assistant. Dále do sešitu vypracujte str. 47/5 (kterým inzerátům
odpovídá popis 1-7?) a 47/6a - které z těchto brigád by nemohli vykonávat lidé 1-8?
3) opakujte si nepravidelná slovesa - naposledy jsme přibírali slovesa ze skupiny BUY
(bought, bought), BRING (brought, brought), CATCH (caught, caught), FIGHT (fought, fought),
TEACH (taught, taught), THINK (thought, thought).
Nově se podívejte na slovesa, která mají všechny tři tvary stejné - COST, CUT, HIT, HURT,
PUT, READ (pozor na výslovnost!!!), SET - označte si je v přehledu v PS a učte se je. Příští
týden pošlu pracovní list na nepravidelná slovesa. S výslovností vám pomůže např. tato
stránka http://www.ajslovicka.cz/nepravidelna-slovesa.html - můžete si tam výslovnost
jednoduše přehrát.

Práce z AJ 12.3. a 13.3.
1) uč. str. 45/4b - ke každé odpovědi v cvičení 4a se pokuste vymyslet vhodnou otázku písemně do školního sešitu. (př. k odpovědi My keys. píšeme např. otázku What did you
lose?)
PS str. 35/6 - vytvořte otázky a odpovězte podle pravdy
2) pátek 13.3. projděte si nová slovíčka v uč. str. 46/1a (český překlad najdete vzadu v PS),
doplňte do vět (lehounce měkkou tužkou ), vypracujte uč. 46/2 - jaké
vlastnosti jsou nejdůležitější pro následující osoby? - písemně do školního sešitu.

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, ozvěte se přes EŽ či na mail alena.drizalova@seznam.cz.
Mnoho zdaru a zdraví! Dřízalová

