ANJ: 
	U – str.62 – prečítať, preložiť článok + nové slovíčka sa naučiť

astronaut – kozmonaut
space station – vesmírna stanica
phone – telefón
people – ľudia
talk – rozprávať
	text si vypočujú z nahrávky, ktorú som Vám poslala minulého týždňa do messengeru

U – str. 63, cv. 1 – prečítajú otázky, ktoré súvisia s textom na str.62 a vyberú ku každej otázke správnu odpoveď
U – str.63, cv. 1(dole) – správna výslovnosť slov
brown (braun) 
crown (kraun)
green (gri:n)          preklad týchto slov vedia
tree (tri:)
	U – str.64, cv.1 – poriadne si prezrú obrázky

U – str.64, cv. 2, 3 – vypočujú si odposluch z nahrávky z messengera, mali by ukazovať a spájať čiarami obrázky, ale stačí, keď odpovede na tie odposluchy urobia v cv.4, kde napíšu písmená obrázkov v správnom poradí k menám
U – str.64, cv.5 – vypočujú pieseň a pokúsia sa ju zaspievať
	PZ – str. 46, cv. 1,2 – prečítajú vety a za vetami napíšu písmeno obrázka, ktorý sa hodí k vete a dokreslia  na hodiny správny čas
	PZ – str.47, cv.1 – doplnia do slov správne písmená a slová prepíšu na riadok (brick – tehla);
PZ – str.47, cv.2 – vyfarbiť obrázky podľa zadania
	PZ – str.47, cv.3 – podľa zadania nakreslia obrázok a vyfarbia ho
PZ – str. 48, 49 – vynechajú, budú to robiť až na budúci týždeň
PZ – str.50, cv.1 – z daných slov a obrázka tvoria vety


          Riešenia pre Vás:
2 – She plays the piano in the evening.
3 – They go to school in the morning.
4 – They watch TV in the evening.
5 – He swims in the afternoon.

	PZ – str.50, cv.2 – tvoriť otázky k obrázkom

Riešenie pre Vás:
2 – Do they read books?
3 – Does he play tennis?
4 – Does she sing?
5 – Do they swim?

	PZ – str.50, cv.3 – zmeniť kladné vety na záporné

Riešenia pre Vás:
2 – No, they do not swim in the sea.
3 – No, grandma does not play the piano.
4 – No, the parrot does not sing songs.
5 – No, the children do not walk to school.

Dúfam, že to nebude ťažké. Ak bude nejaký problém, tak píšte.
  Pekný večer. 

