Úlohy do 29.5. 2020

SJL:
zopakovať podstatné mená, prídavné mená a zámená. Vyhľadať ich vo vetách:
Milka býva v Poprade. Stratil sa jej psík. Je to štíhla hnedá vyžla.
nové učivo Číslovky (nadpis) – U str. 100 – prečítať a napísať si poučku o číslovkách a text Štyri ruky viac urobia – prečítajú a pokúsia sa vyhľadať číslovky
	U str. 100, cv.1, 2 – ústne
	U str.101, cv. 3, 4a), 6, 8 – ústne
U str. 101, cv. 4b), 5, 7 – písomne
U str.102, cv. 9, 10 – písomne, cv. 11 – ústne, potom si prečítajú a farebne napíšu poučku o číslovkách určujúcich poradie
U str. 102, cv.12, 16 – ústne
U str. 102, cv. 13 – 15 – písomne

ANJ:
zopakovať slovné spojenie can/can´t – ústne odpovedia na otázky:
Can you fly? odpoveď No, I can´t.
Can you swim? odpoveď, napr. Yes, I can.
Can you draw? odpoveď Yes, I can.
Can you sing? odpoveď, napr. No, I can´t.
	nová slovná zásoba – U str. 106:

Earth ( e:) - Zem
star - hviezda
beautiful (bjutifl) - krásny
hot - horúci
live (liv) – žiť, bývať
count (kaunt) - počítať
see (si:) – vidieť
	prečítať a preložiť text The Earth and the sky
	tu je jeho preklad:

( Zem a obloha
  Toto je Zem. my žijeme na Zemi.
  Toto je slnko. Je okrúhle a veľmi horúce. Môžeš vidieť slnko na     oblohe. Je žlté. Niekedy je oranžové.
Toto je mesiac. Je okrúhly a biely. V noci ho môžeme vidieť na oblohe.
Pozri! Toto je obloha v noci. Obloha je čierna. Hviezdy sú biele.
V noci pozeraj hore! Počúvaj! Je veľmi ticho.
Vidíš hviezdy? Sú krásne
Vieš ich spočítať?
Koľko ich je?
	U str. 107, cv.1 – k obrázkom napíšu správne slovíčka

( 1 moon, 2 sun, 3 star, 4 Earth)
	U str. 107, cv.2 – vyberú správne slová z rámčeka a dokončia vety - písomne

( 1 Earth, 2 hot, 3 white, 4 sky)
	U str. 107, cv. 1(dole) – výslovnosť slov s –ing:

king – kráľ, ring – prsteň, sing – spievať, wing – krídla
	cv.2 (dole) – viackrát prečítajú a preložia
	ak sa mi podarí poslať Vám nahrávku, tak urobia aj str. 108,cv. 1 – vypočujú si nahrávku a doplnia písmená do rámčekov
	U str. 108, cv. 2 – vypočujú si nahrávku viackrát a zaspievajú
	žlto vyznačené budú robiť iba ak sa mi podarí poslať nahrávku
	U str.109, cv. 1 – ústne sa pokúsia opísať obrázok pomocou slovíčok z rámčeka

( Look! It is a space rocket.
  Listen! It is noisy.
  Look! It is a sky. It is black. They are stars. They are white and beautiful. )  
	PZ str.96, cv.1 – prečítajú a preložia text
	PZ str. 96, cv.2 – zakrúžkujú správne slová – správne odpovede vo všetkých cvičeniach dávam pre Vás do zátvorky
(2 The sun, 3 The moon, 4 The moon)
	PZ str. 96, cv.3  - odpovedajú na otázky

( It is yellow and orange. It is black. They are white.)
	PZ str.97, cv. 1 – zakrúžkujú –ng
	PZ str. 97,cv. 2  - na 1. riadok doplnia ng, na 2. riadok napíšu celé slovo
	PZ str.97, cv.3 – zakrúžkovať slová a doplniť ich do viet
(king, ring, ring, king, wings, sing)
	PZ str. 98, cv. 1 – vyberú vety a napíšu do správneho rámčeka

( 1 Look at the rocket! 2 Come here! 3 Sit down! 4 Count the stars!
5 Stand up! 6 Jump!)
	PZ str. 98, cv.2 – prečítajú slovíčka, potom ich hľadajú a krúžkujú ich vo vetách
	PZ str.99, cv. 1 – opíšu obrázky tak ako v učebnici


