Ahojte, deviataci, správne odpovede k testu:

1.
1. ringing, 2. lying, 3.blowing, 4.knocking, 5. barking

2.
1.being, 2.to read, 3. to play, 4. eating, 5. playing

3.
1. I was embarrassed...
2. The game was exciting...
3. ...interesting
4. ...surprised
5. ...interesting

4.
1. a sword, 2. an armour, 3. a flag, 4. a knight, 5. a crown

Spolu ste mohli získať 20 bodov. Tu je percentuálna úspešnosť podľa počtu bodov:
100 – 90% - 20 – 18b
89 – 80% - 17 – 16b
79 – 60% - 15 – 12b
59 – 35% - 11 – 7b
34 – 0% - 6 – 0b

A teraz UNIT 5
1. Gramatika do zošita:
Passive voice – present - Trpný rod – prítomný čas
Trpný rod používame keď opisujeme akciu – čo sa deje s luďmi či vecami. Doslova sa neprekladá,
pretože v slovenčine by to bolo krkolomné. Napr. The novel is written. – Poviedka je písaná...ale
prekladáme...Poviedka sa píše atď.
Tvorba trpného rodu: odpísať – WB 73/5.2, 5.3, 5.4, 5.5

Pri trpom rode treba mať zopakované nepravidelné slovesá – používame past participle, alebo pri
pravidelných slovesách pridávame klasicky koncovku - ed.
POZOR! Nesmieme zabúdať na sloveso to be – napr. Carbon dioxide is produced. , The trees are cut
down.
Zatial riešime len prítomný čas. Tak, ako aj v knihe a v pracáku – UNIT 5/A.

2.Pozrite si videá:
https://www.youtube.com/watch?v=_k51tClkh3c

https://www.youtube.com/watch?v=W1_IRU6zx9g

3. Zopakujte si slovíčka UNIT5/ A
4. Prečítajte si text BOOK 56/Climate change.
5. Ústne cvičenia BOOK 56/1a, 57/3a
6. Písomne BOOK 57/5 – tu si už precvičíte trpný rod.
7. WB - p.44 – celá strana, p.45 – celá strana

Úlohy máte zadané až do konca budúceho týždňa (do 19.4.2020), pretože o chvíľu je tu Veľká noc.
Tak si to rozvrhnite tak, aby Vás to veľmi nezaťažovalo. A vypracované poprosím poslať súkromne na
messenger.
Ďakujem a želám Vám príjemné sviatky.
S pozdravom Ľuba Mošaťová 

