Hello children 

20.4.2020 – 24.4.2020

Prajem vám všetkým krásny začiatok týždňa a dúfam, že ste predchádzajúce cvičenia zvládli
bez problémov 
Najskôr si skontrolujte cvičenia z predchádzajúceho týždňa. Správne odpovede:
Uč.66/1b : 1. Because he is ill.

2. Making a poster.

66/2: 1. Julie and Rob 2. Ollie 3. Julie and Rob 4. Ollie 5. Julie 6. Julie and Rob 7. Ollie
8. Ollie
67/4: 2. is finishing 3. is making 4. are listening to 5. is putting 6. is reading
PZ 54/3 správne odpovede:
2. is going 3. is driving 4. is having 5. are waiting 6. are watching 7. is sitting 8. is buying
PZ 55/4:
2. is having a shower 3. is taking a photo 4. are playing tennis 5. is brushing her teeth 6.
is getting on the bus

Teraz prechádzame na zápor nového gramatického času, ktorý sme si zapísali minulý týždeň.
Otvorte si zošit a napíšte si:
Present Continuous – negative
I´m buying pens. – Ja kupujem perá.
Zápor: I´m not buying pens. – Ja nekupujem perá.
Ollie´s going into town. – Ollie ide do mesta.
Zápor: Ollie isn´t going into town. – Ollie nejde do mesta.
They´re shopping now. – Oni teraz nakupujú.
Zápor: They aren´t shopping now. – Oni teraz nenakupujú.

Zapamätáme si, že pri zápore dáme za sloveso to be (am, is are) slovíčko not. Vieme, že isn´t
je skrátený tvar od is not a aren´t je skrátený tvar od are not.
Precvičíme si záporné aj kladné vety v tomto cvičení: uč. 67/ 5b (písomne do zošita, všimnite
si príklad!) Znova budeme používať vety z cvičenia 4 (ktoré ste robili minulý týždeň) a potom
aj nové vety v cvičení 5b. Vašou úlohou je dať vetu z cvičenia štyri do záporu a za ňu napísať
kladnú vetu z cvičenia 5b. Príklad: V cvičení 4 je prvá veta: Rob´s having a shower. Vetu treba
dať do záporu, preto píšeme Rob isn´t having a shower. A keď sa pozrieme na cvičenie 5b číslo
1, vidíme , že máme povedať, že Rob čaká na autobus. Preto napísali He is waiting for the bus.
Pokračujte od čísla 2, idete na Amy.

Ďalej uč. 67 / 7. Toto cvičenie má byť listening, ale spravíme ho trošku inou formou. Rozhovor
si prepíšte do zošita a skúste do chýbajúcich miest doplniť tieto slová podľa významu: (you sa
tam nachádza dvakrát)
please, can, these, they´re, you, much, help, you

A nakoniec PZ 54/ 1, 2: v jednotke zoradíte do správneho poradia a v dvojke doplníte dialóg
podľa viet z cvičenia 1 alebo z dialógu z učebnice (67/7). Nabudúce vám napíšem správne
odpovede!
A posledné cvičenie PZ 55/ 5: Pozrite sa na obrázok a opravte vety. To znamená, že vždy píšete
ku každému dve vety. Prvá bude záporná a druhá kladná. Všimnite si príklad. Číslo 2 môžeme
urobiť spoločne. Veta znie: A boy is getting into the car. Vetu dáme do záporu: A boy isn´t
getting into the car. Teraz pozrieme na obrázok a zisťujeme, že chlapec nastupuje do autobusu.
Takže správna veta bude: A boy is getting on the bus. Pokračujte ďalej!

Good luck!

Prajem vám pekný týždeň!
Your English teacher 

Myšlienka na týždeň:
A single smile can change the world  Be happy and smile 
(Jeden úsmev môže zmeniť svet. Buď šťastný a usmievaj sa.)

