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Hello children.
Did you have a nice Easter?
I have a small quiz for you…………...please, read these words about Easter and find one word that
doesn´t belong to Easter.
vocabulary Easter: RABBIT (BUNNY), LAMB, SOFA, DAFFODIL, EGG, CHICK, BASKET
I look forward to your answer in our video call on Thursday.
Have a nice day.
Bye Mrs. teacher Kate

Dobrý den páťáci,
máme za sebou velikonoční prázdniny, letos jsme si je možná ani pořádně neuvědomovali. Když
jsem přemýšlela, co bych vám poslala k procvičení na tento týden, tak mě napadlo, že zkusíme něco
z nového učiva. Nebojte, určitě to všichni zvládnete.;-)
Náš další video hovor bude opět ve čtvrtek v 10h. Minulý týden se připojili tři žáci, pevně doufám,
že v tomto týdnu se to pořadí i dalším. K počítači si nachystejte vypracované úkoly, taky papír a
tužku. Děkuji vám za snahu. Vím, že je to náročné.
Tak s chutí do toho. ;-)
Zdraví Kateřina Kubalová

úkol č. 1
učebnice str. 9/7 Prepositions of place (předložky místa)
Prohlédni si obrázky a uvědom si, jak je obrázek k dané větě (tučné předložce) nakreslený.

úkol. č. 2
sešit vocabulary
Zapiš si slovíčka do slovníčku, tentokrát nezapisuj do sloupečku výslovnosti. Doufám, že se brzy
uvidíme ve škole a uděláme si k tomuto učivu zápis do sešitu i s obrázky a procvičíme společně.
Jsem si totiž vědoma, že tohle není nejlepší cesta, jak se předložky místa naučit. :-( Berte to tak, že
když zapisujete do sešitu, zároveň zapisujete do hlavy.
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úkol č. 3
učebnice str. 9/8
Věty opiš do sešitu (school book) zezadu a doplň předložky (podle obrázku ze strany 8). Komu to
nepůjde, nevadí, řekneme si společně ve čtvrtek.

