Učivo pro 3. ročník od 11.3. do konce dubna.
1. Roční období, sezóny SEASONS, kniha vzadu str 109-112.
Popisujte obrázky, co vidíte ve které sezóně. I can see ducklings in Spring.
Říkejte, co kdo dělá v té sezóně. The girl eats grapes in autumn. Používejte
Prostý čas, není to teď a tady, ale na podzim.

2. Otázka WHEN? = Kdy?
WHEN do you swim in the pond? I swim in the pond in Summer. WHEN
does your grandma work in the garden? She works in the garden in
Spring.

3. Názvy měsíců. Kniha str 83. Procvičujte pomocí BETWEEN = mezi
dvěma. May is between April and June.
Otázka How old are you? = Jak jsi starý? Odpověď celou větou. I am nine
years old. Přidáme měsíc (ne den), ve kterém BYLY narozeniny. I was nine
in March.
How old is your brother? He is 16 years old. How old are your shoes? They
are 2 months old.
Rozdělení roku: 1 year has got 4 seasons , 12 months, 52 weeks,
365 days. 1 week has got 7 days.

4. Názvy dní v týdnu. Kniha str 84. Vždy předložka ON.
Čtěte str. 84 a ptejte se Kdy dělá Handy Sandy své práce a kdy je děláš ty?
WHEN does Handy Sandy wash? She washes on Monday. When do you
wash? I wash on Friday. Ptejte se na činnosti ve škole podle rozvrhu.

When do you draw (sing, run, swim, write…) at school? I draw at school
on Tuesday. I wrire at school every day.

5. Every = každý. Lze použít s každým časovým údajem a ten pak nemá
předložkou.
On Friday – every Friday. In April – every April. In Winter – every Winter.
Nové udaje: části dne. In the morming, in the afternoon, in the evening.
Every evening = každý večer.

6. Spojení Kde + kdy? Do jedné otázky. Odpověď má na konci místo,
pak čas.
Where and when do you sing? I sing at school on Tuesday. Where and
when do you drink tea? I drink tea at home every day.
3. osoba: Where and when does your Mum mix the soup? She mixes the
soup in the pot on Saturday.
Procvičujte pro všechna slovesa z omal. 17 a 18, případně 7 a 11.

7. Přidání WHAT do otázek na předmět. Jen pro vhodná slovesa. ANO:
WHAT do you read? I read a book.
NE: WHAT do you sleep?
Řazení slov v otázce a odpovědi: What, where, when do you open? I
open the window in my room in the morming.
What, where, when does Mark repair? He repairs a car behind the house
in Spring.

8. Otázky, které začínají Do you…? Does he …? Kniha Lesson 56.

Všechny informace jsou v otázce, odpovídáme jen Ano, Ne. Yes, I do. No, I
don’t. Yes, he does. No, he doesn’t.
Do you clean your teeth every morning? Yes, I do.
Does your dog clean the teeth every morning? No, it doesn’t.

9. I like, I don’t like. What do you like? Kniha Lesson 32,33.
4 chuti: sweet, sour, salty, bitter. Podle omal. 8, 9, 19, 20 určete chuti
všech jídel. Nakreslete obrázek 4 jídel 4 chutí.

10.

What do you like doing? Co rád děláš?

Odpovídáme dlouhým slovesem nebo krátkým které ale musí mít to. I like
playing = I like to play. I like eating = I like to eat. Lesson 36.
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