Ahojte, piataci, posielam Vám správne odpovede.

WB

51/5
2 Can you play the violin? - f
3 Can your mother play a computer game? – c
4 Can your dog sing a song? – a
5 Can Joey and Sarah ride bikes? – e
6 Can I carry this heavy bag? – d

51/ I can
1 wardrobe, bed, lamp, chest of drawers
2 can, can´t , Can you speak..., I can
3 an airport next to the...
two hotels
a park between

UNIT 5 TEST
1. V miestnosti je okno, oproti oknu sú dvere. Pod oknom je
stôl. Na stole je lampa. Taška je medzi oknom a dverami. –
skontrolujte, ako ste si to nakreslili. / 5b

2.
1. Can your sister sing?
2. Are there five cups in the cupboard?
3. Are there two bathrooms in this house?
4. Can her brother speak Italian?
5. Is there a train at the station?

/5b

3.
1. cupboard, 2. fridge, 3. sink, 4. table, 5.cooker, 6.shover, 7.
bath, 8. mirror, 9. toilet, 10. sofa, 11. curtains, 12.armchair,
13. bedside table, 14. wardrobe, 15.lamp
/15b

4.
1.hospital, 2. museum, 3. bus stop / bus station, 4. bank, 5.
shop / supermarket
/ 5b

Percentá úspešnosti testu podľa počtu bodov:
100% - 90% - 30 – 27b
89% - 80% -

26 – 24b

79% - 60% -

23 – 18b

59% - 35% -

17 – 10,5b

34% - 0% -

10 – 0b

Práca na nasledujúce obdobie:
1. Naučte sa/ zopakujte si slovíčka UNIT 6/ A

2. BOOK:
p.64 – celú prečítať, ústne si doplniť mená do cvičenia č.2
podľa prečítaného textu – This is my sister....
p.65/ 3 – gramatika – zelená tabuľka do zošita
Describing people – Opisovanie ľudí
(tabuľka má len ilustračný charakter – vyplnenú ju nájdete
v učebnici s.65/3)

Ľudí opisujeme tak, že najskôr popíšeme akí sú/ nie sú napr.
nízka, vysoký, štíhla... Čiže napr. He´s tall and slim. He isn´t
short.
A potom opisujeme napr. aké majú/ nemajú vlasy, oči... napr.
She has got fair hair, she hasn´t got blue eyes.

p.65/4 – ústne – podľa slov/ slovných spojení opísať ľudí.
Nezabudnúť napr. On je nízky. On má hnedé vlasy a modré
oči.

3. WORKBOOK
p.52 – celá strana
p.53 – celá strana

4. Odpíšte si slovíčka UNIT 6/B

Tieto úlohy máte na obdobie 6.4.2020 – 19.4.2020, keďže
máme medzitým sviatky. Tempo si určite sami, poprosím Vás
však, aby ste mi aj naďalej posielali vypracované cvičenia
súkromne na messenger. Tak isto mi tam môžete písať aj
otázky ohľadom cvičení a pod. Odkážte aj ostatným zo
skupiny, aby sa ozvali, pretože z dvanástich ste sa mi zatiaľ
ohlásili len šiesti.

Želám Vám príjemnú Veľkú Veľkú noc, veľa zdravia a pohody
a veľa energie do práce.
Srdečne Vás zdraví Ľuba Mošaťová 

