
Domácí úkol AJ 3.tř. Hnilová 24.4.-30.4.2020
1) Doplň do vět tvary slovesa být - am, is, are. Doplněné věty přepište s dlouhým tvarem slovesa být a vedle s krátkým tvarem slovesa být a také česky. Napište do sešitu English a pošlete na můj e-mail.  (na konci zadání )
I _____ good.                                                                                                                                                                                                    
You ______ small.
Tom _______ small. He _______small.
Jane _______ hungry. She _______ hungry.
My cat _______ white. It _______ white.
We _______ friends. 
You _______ thirsty. 
They _______ sad. 

2) Doplň neurčitý člen -a-, -an_ tam, kde patří. Kde nepatří napiš 0. Napište do sešitu English a pošlete na můj e-mail.
Připomínám, že neurčitý člen -a-, -an- píšeme před podstatná jména v jednotném čísle . 
-a- když první písmeno podst. jména přečteme jako souhlásku - a cat, a big cat, a mouth, a red mouth,..
-an- když první písmeno podst. jm. přečteme jako souhlásku . - an orange, an apple, an orange mouth,...
- neurčité členy znamenají jeden, jedna, jedno
-je-li před podstatným jménem přídavné jméno - první je člen,potom přídavné jméno a za ním podstatné jméno - a red mouth,  a big orange, a yellow head
- je-li před podstat. jménem přivlastňovací zájmeno jako můj - my, tvůj-your, člen neurčitý tam nedáváme - my apple , your orange,...
- před podstatná jména, která nejdou spočítat např. vlasy - hair -  voda - water  barva - colour jsou bez neurčitého členu(nemůžeme říct jedna vlasy, jeden vody,..)
- tato pravidla je dobré si říkat při doplňování tohoto cvičení takto:
hair - člen tam nebude žádný, protože vlasy nejdou spočítat,                                                        black hair - člen nebude žádný, protože vlasy nejde spočítat ani černé ani žluté, žádné                                                                nose - dokážeme spočítat, člen bude a to - a - , protože první písmeno n  je souhláska, orange eye - jde spočítat, člen bude a to - an - , protože první písmeno je samohláska -o-

_______ hair          _______ black hair           _______orange hair         _______nose
_______ big nose   _______ orange nose      _______ little nose          _______ eye
_______green eye    _______orange eye        _______ear                      _______ lttle ear
_______my ear         _______my little ear       _______head                   _______big head
_______apple            _______green apple       _______my green apple   _______ orange
_______big orange  _______my big orange     _______ sausage              _______ sandwich
3) Množné číslo podstatných jmen - jak se tvoří.   Některá pravidla jsme si psali už minule. Dnes si přidáme ještě další dvě. Pravidla i slova, kde máte doplnit mn. číslo podst. jmen zapište do sešitu English a pošlete na můj e-mail.
- -s-  - většina podstatných jmen
- -es - podstatné jméno končí na s, x sh [čteme š] ch[čteme č]
-  žádná koncovka - nejdou spočítat     hair-vlasy, colour-barva, water-voda
-  končí na y a před ním je samohláska -  -s-  - např. a boy - boys - , a toy- toy-
 -  končí na -y- před ním je souhláska: tvrdé -y- odstraníme, přidáme -ies                                          a strawberry[stro:bery] jahoda     strawberries - jahody[stro:beri:z]
- nepravidelná a fish ryba - fish -ryby           a mouse [mauz]     myš - mice [mais]  myši. Musí se učit zpaměti!
Zkuste tvořit množné číslo podle těchto pravidel  Zdůvodňujte si  např.:
a car - jde spočítat, na konci slova není  -y-, na konci nepřečteme  -s-, -x-, -sh- ani -ch-, tak zbývá poslední možnost, že přidáme na konec slova  -s-, takže :            a car - cars
a car - __________________ a bike ____________________  a guitar __________________
a ball ___________________  a bag ____________________  a book __________________
a teddy _________________   a boy ____________________   a rubber ________________
a pen ___________________  a pencil __________________   colour      ________________
a pencil __________________ a dog ____________________ a cat ____________________
a rabbit __________________ a hamster_________________ a fish ___________________
a sandwich_______________  a donut__________________  a sausage_______________
an orange ________________  an apple__________________  an eye__________________
an ear____________________ a head ___________________  a nose _________________
a mouth__________________ a robot ___________________ a box___________________
Tvoření množného čísla podstatných jmen si procvičte na Dobrodružná angličtina. Tady je postup jak se tam dostanete:
Silcom (Didakta) nám i žákům poskytla volný přístup ke všem svým výukovým programům v on-line verzích. Z jejich programů vlastníme všechny Didakty a asi polovinu programů pro 1. stupeň. Dočasně ale můžeme používat i programy, které nevlastníme.
Přístup:
Web:   www.didakta.cz
Login:  crna2262@didakta.cz
Heslo:  6WF7
-       aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
-       ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

4) Učebnice str. 63 Poor Pluto. Přečíst, přeložit a udělat si PS str.34 
5) Přelož věty se slovesem mít  do angličtiny. Věty pište v dlouhém a potom i v krátkém tvaru. Zašlete mně na můj e-mail.
Já mám zelené uši.
Ty máš  čtyři medvídky.(plyšové).
Tom má dvě jablka.
Jana má hnědé vlasy.
Můj pes má dvě ryby.
Můj e-mail:  hnilova@zsgm.cz





