3. třída angličtina

Úterý 24.3.2020

Řešení a výsledky:
lekce 20 slovíčka napsat a naučit – věřím, že to máte v pořádku…
prac. sešit (WB) str. 42-43 vyplnit - zde je řešení  vše zkontrolujte a případně
opravte, prosím……
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Pořadí dní podle anglického kalendáře
1 Sunday

5 Thursday

2 Monday

6 Friday

3 Tuesday

7 Saturday

4 Wednesday
(My v Čechách obvykle začínáme pondělkem (pondělí), ve Velké Británii
můžeme vidět, že obvykle začínají týden nedělí…).
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43/6
Rick: I play basketball on Monday.
Rick: I play ice hockey on Sunday.
John: I play basketball on Tuesday.
John: I play tennis on Wednesday.
43/7 V tomto cvičení jste měli doplnit, které hry umíte hrát. Přikládám pro
jistotu překlad….
I can play catch. Umím hrát „na babu“.
I can play chess. Umím hrát šachy.
I can play cards. Umím hrát karty.
I can play computer games. Umím hrát počítačové hry.
časopis Play: strana 9 vypsat do slovníčku a přeložit včetně fonetických značek
(najdete je ve slovníku, nebo na internetu např. na Seznamu.cz překladač) a
naučit, prosím, tato slova:
použila jsem slovník na Seznamu, kde jsou
a) hezky vidět fonetické značky (výslovnost)
b) taky zde krásně vidíte, kolik dalších významů může dané slovo mít (podle
významu a kontextu….)
c) je tady amplionek (za fonetikou), na který kliknete a uslyšíte, jak se to
slovo čte! Určitě si to slovíčko vždy několikrát (min. 3x) poslechněte a
pak ho zkuste nahlas opakovat! Nebuďte jenom posluchači, mluvte
nahlas, PROSÍM!


https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/plate
a plate

[pleɪt] talíř

a stand

[stænd] stojan, podstavec

a piece

[piːs] kus, kousek
[naɪf] nůž

a knife

a shamrock

a skewer

to make

to put

[ˈʃæmˌrɒk] jetel, trojlístek

[ˈskjʊə] jehlice, špíz

[meɪk] udělat, učinit, provést

[pʊt] vložit, položit, postavit

to wash

[wɒʃ] umýt

to peel

[piːl] oloupat, sloupnout

to cut

[kʌt] řezat, krájet

a half

[hɑːf] polovina, půlka

[ˈkiːwiː] kiwi ovoce

a kiwi

an apple

long

[ˈæpəl] jablko

[lɒŋ] dlouhý

small

[smɔːl] malý, nevelký

to need

[niːd] potřebovat

a snack

[snæk] svačina

