Hello children 

4.5.2020 – 7.5.2020

Predpokladám, že pracovný list nebol pre vás vôbec ťažký, tí, ktorí ste mi ho poslali
vypracovaný, máte jednotky.
Správne odpovede učebnica 68/1 :
1. They are taking Mut to a pet show.
2. Because Mut wins the first prize.

68/2:
1.
2.
3.
4.

Park
Washing
Raining
Fur

5.
6.
7.
8.

Smart
Bus
Show
First

PZ 56/1 :
Clean your teeth, do homework, drive the car, go to the shops, ride a bike, have lunch, play
tennis, watch TV, borrow a book, wear jeans, win a prize

Pokračujeme ďalej, učebnica strana 69/3 : prepíšte si do zošita :
Present Continuous - questions and short answers
We´re going in the car. ARE WE going in the car?
It´s raining.

IS IT raining?

Yes, we are. No, we aren´t.

Yes, it is. No, it isn´t.

Všimli sme si, že pri otázke v tomto čase len vymeníme sloveso to be (am, is are) s osobou.
Koncovka –ing zostáva! Zopakujte, precvičte si to na cvičení 4 učebnica strana 69, písomne
do zošita. Vytvárate len otázky a krátku odpoveď podľa toho, či tam je na konci yes alebo no.
Všimnite si príklad. Pre zopakovanie: osoby he/she/it budú mať na začiatku otázky is. Osoby
you/we/they budú mať are. A osoba I má na začiatku am. Sloveso v tomto čase má vždy
koncovku –ing, pretože to prebieha práve teraz!!!
Po tomto cvičení si vynechajte riadok a pozrieme sa na tabuľku v cvičení 5. Tu si vysvetlíme,
ako rozlíšime Present Simple (prítomný čas jednoduchý) a Present Continuous (prítomný čas
priebehový) Napíšte si do zošita:
Present Simple: používame, keď sa niečo pravidelne opakuje. S týmto časom používame
slovíčka: every day (každý deň), all the time (po celý čas), usually (zvyčajne).
We go to the park every Saturday morning.
I usually play in the garden.
He wears jeans all the time.

Podčiarknuté slová nám znázorňujú to, o aký čas ide, že to je prítomný čas jednoduchý, ktorý
sa pravidelne opakuje. Tmavo zvýraznené slovesá sú dôležité preto, lebo takto tvoríme
prítomný čas jednoduchý (zopakovať, nalistovať dozadu v zošite ako ho tvoríme).
Ďalej si napíšte:
Present Continuous: používame, keď niečo prebieha práve teraz, v tomto momente. Už vieme,
že s týmto časom používame aké tri slovíčka? Nalistovať  (today, now, at the moment)
We aren´t going to the party today.
I am playing in the garden at the moment.
She is wearing jeans now.
Znova, podčiarknuté slová nám znázorňujú to, o aký čas ide, v tomto prípade to je prítomný čas
priebehový, ktorý prebieha práve teraz. Tmavo zvýraznené slovesá sú dôležité preto, lebo takto
tvoríme prítomný čas priebehový.
Teraz si skúste precvičiť rozlišovanie týchto dvoch časov na cvičení 6 učebnica strana 69.
Pozorne si pozrite príklad. V každom bode máte dve vety. Tie vety, v ktorých sa nachádzajú
slovíčka today, now, at the moment budú v Present Continuous. Tie vety, v ktorých sa nachádza
every, all the time, usually, tie budú v Present Simple (tu pozor na kladný tvar vety v tretej
osobe – koncovka -s). Vždy bude jedna veta v jednom čase a druhá v tom druhom. Dávajte si
pozor hlavne na to, ako tvoríme tie časy. Zopakujte si to!

A nakoniec PZ 56/ 2, 3. Tu nerozlišujete časy. V druhom cvičení si zopakujete tvorenie len
prítomného času jednoduchého a v treťom cvičení len otázky a krátke odpovede prítomného
času priebehového! To isté ako v učebnici bolo 69/4.

Prajem vám pekný týždeň!
Your English teacher 

Great success always starts with small step.
(Veľký úspech vždy začína malým krokom.)

