Učivo pro 1. ročník na květen a červen. V červnu bude obnovena
výuka v učebně, kdy zopakujeme a procvičíme znalosti z vaší domácí
přípravy. Účast bude dobrovolná, jako na ZŠ.
Pozn.: k textu jsou v příloze omalovánky. Pokud nemáte možnost je vytisknout, můžeme se domluvit
na osobním předání.

1. Vlastnosti jídel, lidí, zvířat, věcí. Nové omalovánky 10.
Zopakujte si říkanku I like porridge. Jsou v ní první 3 vlastnosti =
odpovědi na otázku Jaká je. Řekněte je celou větou. The porridge is
hot….. cold…….old. Vymýšlejte, co dalšího muže být horké, studené,
staré. The sun is hot. The water is cold. The house is old.
Postupně přidávejte další vlastnosti z om. 10. The boy is dirty. The
cup is clean. The pot is hot. The snowman is cold. The cake is good.
The plum is bad.
Bad = špatný ale i zlý. Good = dobrý i hodný. Hodná a zlá mohou být i
zvířata či lidé. Mum is good. The bear is bad.
The tunnel is dark. The lamp is light. Mum is sad. The baby is happy.
The car is new. The man is old. Z dřívějších hodin známe:? The
spaceship is big. The chick is little.
Pomocí jednoduchých gest předvedeme každou vlastnost pro sebe. I
am little, I am big, I am good, I am bad, I am hot, I am cold, I am
clean, I am dirty, I am old, I am sad, I am happy, I am new(nové
oblečení), I am dark, I am light.
Zkoušíme přiřazovat opačné vlastnosti. Hot is not cold. New is not
old. I am good, I am not bad. The chick is little, the chick is not big.
2. Opakování umisťování. Nová předložka UNDER.
Where is Mike? On the bike. Mike is on the bike. He is on the bike.
Where is Jane? In the plane. Jane is in the plane. She is in the plane.

Where is the bird? In the tree. The bird is in the tree. It is in the tree.
UNDER = pod něčím. Při mluvení celou větou musíme začít od spodní
věci na obrázku. The dog is on the grass. The grass is under the dog.
Podle om. 4 a 5 tvoříte věty na slovo under. Nezapomeňte na člen
THE pro všechno, co nemá Vlastní jméno. Clare is on the chair. The
chair is under Clare.
Ukazovani na blízko a na dálku v místnosti kolem sebe. Pojmy Here =
tady, There = tam. I am here, you are there. The table is here, the
window is there.
3. Omalovánky 11.
Nové pojmy: a bed = postel, a pony = poník, a kite = drak, a fly =
moucha. Pro všechny vymyslete vlastnost, místo, dělání.
The fly is bad. The fly is under the bed. The fly is flying.
Další létající hmyz : a butterfly = motýl, a wasp = vosa, a bee [bí] =
včela, a bumblebee = čmelák. Vybarvite na om.11 květinu = a flower
a na ní sami dokreslete 1 nebo více hmyzu.
Telefonování : a phone, calling = volání (nejen telefonem), asking =
zeptání, hiding = schování.
Mike is not here. Clare is calling and asking Jane. But Mike is not
there. Oh, he is here! He is hiding under the bed.
4. Otázky otočením pro věty, ve kterých je IS + barva, vlastnost,
dělání, místo.
Oznamovací věta : Rob is little. V otázce otočíme pořadí prvních dvou
slov tak, aby IS bylo na začátku věty. Otázka : IS Rob little? Yes, he is.
No, he is not.
V odpovědi ano/ne použijeme zájmeno He, she, it a IS vrátíme zpět
na 2.místo.

Procvičujte podle om. 4,5,7,10. Pokud je otázka pravdivá podle
obrázku, odpovíte Yes, he is. Yes, she is. Yes it is. Pokud není,
odpovíte No, he is not. No, she is not. No, it is not. Dodržujte
správná zájmena.
Např. Om 4: Is Mike on the table? Yes, he is. Is Jane sitting? No, she
is not. Is the frog under the chair? No, it is not. Is the case big? Yes, it
is.
5. Otázky otočením a odpovědi pro osobu YOU ARE.
ARE you a boy? Yes, I am. No, I am not.
Vymýšlejte do očí 2. osobě pravdivé i nepravdivé otázky na barvy,
vlastnosti, dělání a místa. Are you sleeping? No, I am not. Are you on
the chair? Yes, I am.

