Učivo pro 4. 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.
1. Zápis do školního sešitu Sloveso to be a osobní zájmena.
Vytvořte si tabulku:
AJ

ČJ

I am

jsem

Am I…?

You are

jsi, jste

Are you…?

He is

on je

Is he…?

She is

ona je

Is she…?

It is

ono, to je

Is it…?

We are

jsme

Are we…?

They are jsou

Otázka otočením

Are they…?

Zápor tvoříme přidáním not. Možné zkratky. I am not = I’m not. You
are not = you’re not = you aren’t. He is not = he’s not = he isn’t…….
Pozor! Osoba musí být ve větě vždy vyjádřena. Jsme = We are. Jsi =
You are. Jsou = They are. Ve větách může následovat jméno, barva,
vlastnost, místo a dlouhé sloveso (looking, standing atd)
She is Linda. She is red and black . She is pretty. She is in the street.
She is not flying. Is she at home? No, she isn’t.
DÚ : přeložte věty a nezapomeňte vždy napsat osobu.
1. Ty jsi na židli. 2. On je u postele. 3. My jsme před domem.
4. Oni nejsou pod stromem. 5. Jsem v pokoji. 6. Jsou mezi
stoly. 7. Je to bílé. 8. Ona není za dveřmi.

Otázky otočením 9. Je to v krabici? 10. Jsem bílá? 11. Jsi
červený? 12. Jsou to žáby? 13. Jsme nad městem? 14. Jste
v posteli, děti?
V knize se vraťte k L16, 18 a 22. Všimněte si vazeb osobních zájmena
a slovesa to be. Také si přečtěte L 40 kvůli předložkám.
2. Zápis do školního sešitu Can = moci, umět.
Stejný tvar pro všechny osoby. (tedy osoba musí být vždy vyjádřena!)
Po can je ve větě vždy krátké sloveso. (sit, ask, swim,…)
Otázky otočením : Can you..? Can we..? Can I..?
Zápor a jediná zkratka: I can not = I can’t [ka:nt] , they can’t,…
We can read. He can sit. The horse can run. Can you look? Yes, I can.
Can you drive? No, I can’t. The fish can’t run.
DÚ : čtěte L41, 42,43 a napište 4 věty o tom, co umí nebo neumí
Linda, Nicky, Wendy, David.

Domácí úkoly vypracujte do domácího sešitu, kontrolu provedeme, až
se sejdeme v učebně.

