Aj 6 Zuzana Sovová

12. Týden

25.5. – 29.5.2020

Dobrý den všem,
Před námi je poslední květnový týden. Začneme s novou lekcí 6B – Saturday morning, ve které se
budeme učit novou gramatiku – přítomný čas průběhový.
Nejdříve si opište novou slovní zásobu z pracovního sešitu str. 84 /6B do vocabulary sešitu.
Uč. Str. 66/1 poslechni a přečti si článek z odkazu níže (klikni na page 60/exercise 1). V článku uslyšíš
o Carle, Billovi, Andym a Mrs Fletcher. Pokus se jednotlivé postavy najít na obrázcích. Článek se pokus
přeložit a odpovědět na otázky v části 1b (jsou zde 3 otázky). Odpovědi napiš do sešitu.
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
Uč. Str. 66/2 – doplň na začátek každé věty chybějící jméno (Carla, Andy, Billy nebo Mrs Fletcher)
podle toho, co jsi se dozvěděl/dozvěděla v článku. Věty napiš do školního sešitu.

Zápis do sešitu: Present continuous (přítomný čas průběhový)
Popisuje to, co se děje právě teď (v tento moment).
I am watching TV now. Právě se dívám na televizi.
He is lying in bed. On leží v posteli (právě teď).
We are sitting in the car at the moment. Teď sedíme v autě.
They are getting in the car. Oni právě nastupují do auta.
Tvoříme ho pomocí slovesa to be = am, is, are + sloveso s koncovkou –ing (watching, lying, sitting)
Často se používají slova – now (nyní), today (dnes), at the moment (právě teď).

Prac. sešit str. 54/1 – přiřaď věty k obrázkům. Věty si přečti několikrát (nahlas) a přelož si je.
Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoct pište na sovova.zuzana@centrum.cz nebo
volejte732246585.
Hotovou práci pošlete do konce týdne na můj email.

Od pondělí budu každý den ve škole. Nabízím možnost konzultací (předem napište nebo zavolejte).
Kdo odebíráte časopis, jsou k vyzvednutí ve škole (také předem napište, který den přijdete).
Mějte se hezky.
Zuzana Sovová

