Učivo pro 1. ročník od 2.11. na 2 týdny.
Pokud nebude po 2 týdnech možné obnovit výuku v učebně, sledujte,
prosím sami, kdy se objeví na internetu další učivo. Potřebujete-li
poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.
Pozn.: k textu jsou v příloze omalovánky. Pokud nemáte možnost je vytisknout, můžeme se domluvit
na osobním předání.

1. Nová otázka na zvířata a věci : What’s that? Co je to?
Omalovánky 3.
Ukazujte na věci a ptejte se What’s that? That’s a car. Hlídejte použití
členu a v odpovědi. Totéž procvičte na zvířatech z om. 1.
Střídejte otázku na lidi Who is that? a otázku na věci What’s that?
Podle om. 2 se ptejte na děti a na věci, které mají na tričku.
2. Nové slovo hand = ruka.
Dáváme ruku na věci a zvířata na omalovánkach a vyslovujeme
jednoduchý rým Hand on the ball.
[hend on d…]. Tím se naučíme předložku ON = na, na povrchu.
3. Omalovánky 4 Věci v místnosti
A ceiling = strop, a case = skříň, a table = stůl, a chair = židle, a wall =
stěna, a floor = podlaha, a room = pokoj, a window = okno, a door =
dveře, a box = krabice.
Nejprve zopakujeme otázku What’s that? That’s a chair. Potom
dáváme ruku na věci na omalovánkach a vyslovujeme Hand on the
chair. Stejně tak dáváme ruku na skutečné věci ve svém pokoji.
Zkusíme si sednout nebo se zády přitisknout na všechna možná místa
v pokoji a říkáme : I am on the chair. I am on the table. I am on the
window. I am on the floor. I am on the bike.

4. Nová předložka IN = v, uvnitř.
I am in the car. I am in the room. I am in the house. I am in the plane.
I am in the case. I am in the box.
Vše zatím jen pro 1.osobu I am.
5. Where is…? [ue:r is] kde je? Básnička, která se rýmuje,
pokud odpovídáte jen místem. Pozor na správné in/on.
Where is Mike? On the bike. Where is Jane? In the plane. Where is
Mark? In the car. Where is Clare? On the chair. Where is Paul? On
the wall.

