Učivo pro 3. ročník od 16.11. na další 2 týdny.
Potřebujete-li poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.
1. Otázky Are they..? Is It..? pro oblečení
I have got a dress. What colour is it? It is pink. Where is it? It is in the
case. What is it doing? It is hanging. ( visí = nové sloveso)
You have got trousers. What colour are they? They are blue. Where
are they? They are in the cupboard. (v regálu)
V knize čtěte Lesson 21. Přidejte si nová místa pro umístění oblečení
a jiných věcí. Shelf = police, cupboard = policová skříň bez dveří,
regál.
1. Zopakujte si předložky pro místa: in, on, under, at.
Protože předložka at může znamenat u nebo v, přidáme si novou
předl. NEAR = blízko u. Je v knize v L21.
I am near Alenka. I am near her. Alenka is near me.
I am near him. Filip is near me.

I am near Filip.

Popisujte svůj pokoj. Můžete říci i 2 nebo více míst v jedné větě, ale
místo patří vždy na konec věty. Nezapomeňte na is, are.
The chair is on the floor near the table . The table is under the
window near the bed. The pencils are in the box on the table. The
books are on the shelf.
2. Nová předložka ABOVE [ebav] = nad.
I am on the chair above the floor. The pictures are on the wall above
the bed. The sun is in the sky above the meadow.
Dáte-li 2 věci nad sebe, třeba v regálu, můžete je popisovat shora i
opačně. The balloon is above the book. The book is under the

balloon. The water colours are under the paint brush. The paint
brush is above the water colours.
Zkuste podobně popisovat, co je nad a pod ve vaší ledničce. Ale
nenechte ji dlouho otevřenou 😋.
3. Předložky IN FRONT OF [frant]= před, BEHIND [bihaind] = za.
Představte si předbíhání ve frontě v jídelně. I am in front of Filip. Filip
is behind me. He is in front of the door. The door is behind him.
Postavte si frontu zvířátek nebo panáčků např z Lega. Otočte je
všechny stejným směrem a říkejte, kdo je před kým a za kým. 🐄
🐫🐏🦆The cow is in front of the camel. The camel is behind the
cow. The sheep is in front the duck and behind the camel……
4. Poslední předložka BETWEEN [bitui:n] = mezi dvěma. Začínáme
mluvit od prostředního a pak vyjmenujeme oba dva krajní. Tuto
předložkou můžeme používat všemi směry (nahoru a dolů,
doprava a doleva, dopředu a dozadu).
The nose is between the eyes. The mouth is between the nose and
the chin. The sheep is between the camel and the duck.
Všechny předložky jsou vepsány mezi postavy z rodiny na loňských
omalovánkach 12a. V knize se podívejte na Lesson 25 a popisujte
obrázek pomocí předložek. Můžete si přečíst text, ale ten bohužel
není o přeložkach.

