4. A- AJ-(HI)- 3. týden 30.3-3. 4. 2020
Hezký den vám všem☺
Doufám, že jste si s procvičováním v minulém týdnu poradili a určitě si něco málo zapamatovali. Než
se pustíme do dalšího učiva, mám pro vás jako vždy správná řešení úloh z minulého týdne.
Je důležité, abyste si vše rozložili do celého týdne. Nejjednodušší pro vás by bylo, věnovat se AJ podle
rozvrhu.(Tzn. PO, ÚT a ČT)
Na tento mail můžete psát a posílat všechny dotazy ohledně učiva. Ráda vám pomohu. Věřím, že
vše zvládneme ☺
veronika.hislop.aj@seznam.cz
Řešení úloh z minulého týdne:
SB str.42/ text dole
Hraji si s mými kamarády. Dívám se na televizi. Chodím plavat. Hraju počítačové hry. Jezdím na
kole. Chodím nakupovat. Mám hodinu klavíru. Dělám judo.
SB str. 43/ dole
Sleduješ program o zvířatech? Ano, někdy.
Jaký je tvůj oblíbený program o zvířatech? „Všechny ryby v moři“
Ano, taky se mě líbí.(Taky ho mám v oblibě.)
WB str. 52/ 2
Name-Mo
Age 9
Likes: going to the sports centre, playing basketball, dancing, going to the café,
Doesn’t like: playing computer games
Holly, age-10
Likes: going to the sports centre, dancing, going to the café, playing computer games
Doesn’t like: playing basketball
Amy, age-10
Likes: going to the sports centre, swimming, going to the café, playing computer games
Doesn’t like: playing basketball, dancing

WB str. 53/ 3
1. No, I don’t. 2. Here are some rollerblades. Erm...thank you. 3. Do you like rollerblading? No,
thank you. 4. But we always have dinner at six o’clock.
WB str. 54/ 1
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
WB str.54/ 2
I go swimming on Monday. I play computer games on Tuesday. I go shopping on Wednesday. I
watch TV on Thursday. I ride my bike on Friday. I do judo on Saturday. I do my homework on
Sunday.

Zadání na tento týden:
Jak víte, vždy naše hodiny začínáme „rozcvičkou“☺ Mám pro vás tip na domácí procvičování.
Zkuste se rozhlédnout po vašem pokoji, a schválně kolik věcí umíte pojmenovat anglicky. Napište
mi na mail (kdo bude chtít ☺), kolik věcí (poctivě) se vám podařilo pojmenovat.
SB str. 44 / Přečíst a přeložit text nahoře v bublině
Pro kontrolu: Knihy jsou zábava. V mých knihách miluji všechny příběhy a informace – ale na
obálkách knih je také mnoho informací. Podívej!
Do školního sešitu zápis:
Books = knihy
Front cover – přední strana obalu (knihy)

Back cover – zadní strana obalu (knihy)

Author- autor knihy

Title –název knihy

Blurb- obsah knihy

Price -cena

ISNB – kód, číslo knihy

Publisher – vydavatel

Promysli si otázky pod textem a odpovědi mi pošli na můj mail uvedený nahoře.
Pro kontrolu překlad:
1. Jaký je název této knihy? 2. Kdo je autor? 3. Myslíš si, že tato kniha je pro děti? 4. Líbí se ti obal?
5. Kolik stojí tato kniha v Anglii? 6. Myslíš si, že je to kniha s informacemi nebo kniha pohádek,
povídek?
WB str. 56/ 1 vyber si doma dvě oblíbené knihy a do tabulky v pracovním sešitě doplň informace o
každé knize.
WB str. 56/ 2 dokreslit

WB str. 57/ 1 správně doplň slova v nabídce do textu
WB str. 57/ 2 Doplnit o sobě
SB str. 46/ přečíst a přeložit komiks (Nejprve zkuste sami, než se podíváte na překlad☺)
Překlad pro kontrolu:
1. Jednoho dne je Colin u řeky. „Hej, Coline! Chytej!“
2. Colin otevře balíček. „Co to je? Další počítačová hra..a švihadlo!“
3. Doma. Colin dává hru do svého PC. „Hm, nový kód, OK, 1, 4, 4, 5! AHH“
4. Colin je opět v počítačovém světě. „Kláro, kde jsme?“ „Jme na planetě Morg. Je velmi nebezpečná!
Podívej!“
5. Colin vidí raketu a mnoho děsivých robotů. „ Všem vesmírným robotům! Vaše raketa je připravena
k odletu!“ „ Připraveni k odletu! Připraveni k odletu!“
6. Roboti nastupují do rakety. „ Jet a zničit planetu Zemi!“ „Zničit planetu Zemi!“
7. „ To je strašné!“
8. Colin a Klára také šplhají do rakety. „Rychle Coline!“
9. Konec 1. Části

Možnost procvičování na www.umimeanglicky.cz
Good luck☺

