Učivo pro 2. ročník od 2.11.na 2 týdny.
Pokud nebude po 2 týdnech možné obnovit výuku v učebně, sledujte,
prosím sami, kdy se objeví na internetu další učivo. Potřebujete-li
poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.
Pozn.: k textu jsou v příloze omalovánky. Pokud nemáte možnost je vytisknout, můžeme se domluvit
na osobním předání.

1. Přidávání barev pro slova v množném čísle
Slovo is ve větě nahradíme slovem ARE. The frogs are green. The
tables are brown. The socks are black.
Podobně použijeme are, přidáváme – li vlastnost, dělání nebo místo.
The monkeys are in the tree. The boys are running. The shoes are
dirty.
Střídejte věty v jednotném i množném čísle. Hlídejte přidávání – s a
navazující are. The car is big. The cars are big.
Oblečení, které navlékáme na 2 nohy se chová jako množné číslo.
Barvíme je pomocí are. The trousers are grey. The jeans are blue. The
shorts are new. The leggins are on the chair.
2. Osobní zájmena pro množné číslo. We = my, you = vy, they =
oni, ony, ona.
We are girls, you are boys. We are sitting, you are standing. We are
on the chair, you are o the floor.
They are používáme i k ukazování na cokoli v množném čísle. They
are dogs. They are brown. They are running. They are trousers. They
are shorts.
3. Společná barva, vlastnost, místo atd. pro více věcí.
The moon and the sun are in the sky. The flower and the tree are
green. The coat and the dress are in the case.

Hra s vlastními věcmi. Přidávejte na postel nebo jiné místo postupně
po 1 věci a vždy vyjmenujte všechny, které už tam jsou. The shirt is on
the bed. The shirt and jumper are on the bed. The shirt and jumper
and socks are on the bed…..
4. Family. Omalovánky 12a.
Naučte se 2 názvy pro každého člena rodiny. Mummy, Mum =
Mother, Daddy, Dad = Father, grandmother = grandma, grannie,
grandfather = grandpa, granddad. Brother, son. Sister, daughter.
Vymyslete pro ně vlastnosti. 3 nové vlastnosti : tall = vysoký člověk,
ne věc. small = malý člověk, zvíře, věc. pretty = hezká žena, dívka.
Mummy is pretty. Brother is small. Grandma and grandpa are old.

