
Učivo anglického jazyka na týden 30.3. - 3.4.2020: 

 

Milí čtvrťáci, doufám, že se Vám daří a jste zdrávi? Nevím, jak je pro Vás obtížné 

zvládnout učivo AJ? 

Zkoušeli jste testy ze čtení a psaní? Bylo by možné, abyste mi je poslali vyplněné 

na můj mail: sidlakova@zsdrozdin ? Děkuji těm, kteří už to sami od sebe 

udělali. Opravuji je a vyhodnocené posílám zpět.  

Dnes Vám přibudou ještě testy ze slovíček 7.lekce a Minitest 7, abyste mohli 

průběžně ověřovat porozumění učivu. Až si testy zkusíte, prosím je vyplněné 

také odeslat na můj mail. Děkuji. 

 

KONTROLA: Nejprve bych chtěla, abyste si zkontrolovali správné odpovědi v 

učebnici na s.36, kde jste se snažili porozumět tomu, jak to chodí v anglické 

škole: 1a, 2e, 3d, 4f, 5b, 6c. Kdo tomu nerozuměl, zkuste si to přečíst ještě 

jednou, když teď znáte správné odpovědi  

 

Další kontrola, sami si opravte: Pracovní sešit s.36, cv.5: are, children, class, 

name, got, past, favourite, Maths.  

 

Také jste se měli pokusit napsat na s.36, cv.6 několik vět o Vaší třídě, mohly 

by vypadat, např. takto: This is my school. There are seventeen (?) children in 

my class. My class teacher´s name is Mrs Daňková. We´ve got English at ten 

o´clock on Wednesday. My favourite lessons are….(každý si píše podle sebe, 

ale alespoň dva předměty, protože je to množné číslo). 

 

Pracovní sešit s.37, cv.7: 1. Liz  2. Peter 

 

Pokud jste četli Dragon crown 7 a něčemu nerozumíte, mohlo by Vám pomoci 

toto doplnění slovíček. Můžete si přečíst ještě jednou. 

 

 



 NOVÉ ÚKOLY: 

 

 Zopakujte si všechna slovíčka ze 7.lekce. Poté byste měli být připraveni 

vypracovat Test ze slovíček 7 a Minitest 7 (viz.přílohy). 

 

 Procvičujte hodiny: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/time1.htm 

 

 Nalepte si do slovníčku (naširoko) nová slovíčka z 8.lekce (=příloha), 

zkuste si je napsat (k tomu slouží prázdný řádek), mrkněte na výslovnost. 

Spodní díl listu (pod slovíčky) přijde ustřihnout a nalepit do malého sešitu 

z aj.  

 

 Pokud máte na svých počítačích možnost, můžete si otevřít např. tento 

slovník: https://translate.google.com 

Do volného řádku vlevo si přepněte na angličtinu, vpravo na češtinu, 

napište slovíčko, které se učíte a zmáčkněte mikrofon pod slovíčkem. 

Překladač slovíčko vysloví anglicky, což by mohlo by Ti mohlo usnadnit 

učení slov. 

 

Zkusíme teď začít 8. lekci a uvidíme… Jmenuje se: WHAT´S ON TV? Znamená 

to: Co dávají v televizi? 

Ve slovíčkách 8.lekce najdete většinu typů programů, které lze v televizi vidět 

(např. komedie, kreslené filmy, kvízy, pořady o zvířatech atd.) 

Z učiva mladších ročníků znáte větu: What´s your favourite food/ 

colour/day…? (Jaké je Tvé oblíbené jídlo, barva, den?). Teď si vyzkoušej (na 

základě slovíček 8.lekce, jaký je Tvůj oblíbený televizní program či film. Otázka 

je: What´s your favourite TV programme? What´s your favourite film?  

Zkus si odpovědět: My favourite Tv programme is….My favourite film is…. 

 

Druhá možnost otázky: What Tv programme do you like? (Jaký Tv program 

máš rád?)  

Výslovnost:  

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=What

%20TV%20programme%20do%20you%20like%3F 

 

Také se tě můžu zeptat víc konkrétně: Do you like sports programmes? (Máš 

rád(a) sportovní programy?)  
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Výslovnost: 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=Do%2

0you%20like%20sports%20programmes%3F 

 

Na tuto otázku odpovíš buď: Ano, mám = Yes, I do nebo Ne,nemám. = No, I 

don´t . 

 

Pokud tomuto rozumíš, otevři si učebnici na s. 38 a zkus si přečíst, které Tv 

pořady mají nebo nemají rádi naši Superstars. Vypracuj v Pracovním sešitě 

s.38, cv. 1 a 2, cv.3 je dobrovolné, protože k němu potřebujete druhé 

lidi…(nejlépe spolužáky). 

 

Můžeš také vypracovat část pracovního listu, kterou sis nalepil(a) do malého 

sešitu (jen pojmenuješ druhy Tv programů, můžeš použít slovníček s novými 

slovíčky).  

 

Držte se! 
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