Milí čtvrťáci,
dva týdny samostatného učení máte za sebou a velmi doufám, že se Vám práce daří. Psaní zápisů a cvičení
si během týdne rozložte třeba právě podle dnů, kdy máte angličtinu podle rozvrhu, ať se se Vám slovní
zásoba lépe upevní. Nejdříve si opět zkontrolujte práci z minulého týdne a poté se vrhněte na nové učivo.
Tak hurá do toho!

Kontrola práce z minulého týdne
1. V učebnici na straně 44 dole jste měli zodpovědět otázky. Možné odpovědi ke kontrole jsou právě zde:
1. The title of the book is „The Adventures of Tom Sawyer“.
2. The author is Mark Twain.
3. Yes, this book is for children.
4. I like this cover / I don´t like this cover.
5. The book is £6.99 in the UK .
6. It is a story book.

2. V pracovním sešitě byl na straně 53 komiksový příběh. Vaším úkolem bylo správně doplnit text.
Kontrolu můžete provést podle následujícího obrázku.

3. Dny v týdnu, které jste měli dopsat do cvičení 1 na straně 54 v pracovním sešitě, jsou v následujícím
pořadí.
Monday- Tuesday- Wednesday- Thursday. Friday- Saturday- Sunday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nové učivo
Tento týden se budete věnovat předložkám v učebnici na straně 45. Poté si přečtete pokračování příběhu o
Colinovi na straně 46 a podíváte se na to, jaké zajímavé sporty se provozují po celém světě.

1. V učebnici na straně 45 nás tentokrát bude zajímat text pod televizním programem.
Charlie´s TV choice! ( tedy“ Karlova volba televizního programu“). Přečtěte a přeložte tento text.
Překlad : Dej pozor na program o knihách v 5.30 na Kanálu ( Programu)1! Je to nový program pro starší děti
o knihách a jejich autorech. Je to také zábava. Nezmeškej ho!

Všimněte si předložek v textu použitých. Následující zápis opište do školních sešitů.
Předložky- prepositions
AT (v)

+ PŘESNÝ ČAS

ON (na) + KANÁL, PROGRAM

PROGRAMME

at 5. 30

at 7 o´clock

at 10. 00

at 8 o´ clock

on Channel 1

on Channel 3

On ČT1

on Nova

is at

TIME on

Football Special is at

4. 00 on

Channel 2.

The School Bus is at

5.00

on

Channel 3.

Animal Watch

4. 00 on

Channel 1.

is at

CHANNEL.

Pod zápis napiš dalších 5 vět podle TV programu na straně 45. Všimni si, že názvy programů jsou vždy
s velkým písmenem na začátku.

2. V učebnici na straně 46 najdete začátek nového komiksového příběhu o Colinovi. Text přečtěte a
přeložte.
Pokud si nebudete jistí překladem, můžete si ho zkontrolovat zde:
Colin v Zemi počítačů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednoho dne je Colin u řeky. Hej, Coline! Chytej
Colin otevírá balíček. Co je to? Další počítačová hra… a švihadlo!
Doma Colin vloží hru do svého počítače. Hmm- nový kód. OK, 1…4…4…5! Wow!
Colin je opět v Zemi počítačů! Kláro! Kde jsme? Jsme na planetě Morg. Je velmi nebezpečná!
Podívej!
Colin uvidí vesmírnou loď a spoustu děsivých robotů. Pozor všichni vesmírní roboti! Vaše vesmírná
loď je připravena ke startu! Připraveni ke startu! Připraveni ke startu!
Roboti nastoupí do vesmírné lodi. Jděte a zničte planetu Zemi! Zničit planetu Zemi! Zničit planetu
Zemi!
Tohle je příšerné!
Colin a Klára vylezou do vesmírné lodi také. Pojď už, Coline! Rychle!
Konec první části

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pracovní sešit
1. Na straně 58 doplňte cvičení ke komiksovému příběhu v učebnici.
Cvičení 1- napiš slovíčko ke každému obrázku
Cvičení 2- zakroužkuj správný kód a zapiš jej slovy
Cvičení 3- doplň slovo, které chybí na konci věty
2. V pracovním sešitě na straně 54ve cvičení 2 nejdříve doplňte pod obrázky názvy dnů v týdnu. Poté do
vět nad obrázky dopište aktivitu a den v týdnu v množném čísle. ( on Mondays = každé pondělí)
3. Na straně 57 máte dvě cvičení zaměřená na TV programy. V prvním cvičení doplňte slova z rámečku
tak, aby text dával smysl.
4. Ve druhém cvičení na straně 57 nakreslete do TV obrazovky svůj oblíbený pořad.
(Tak například všichni určitě milujete Učí Telku!!!) a vedle dopište text o svém oblíbeném pořadu.
Připomínám, že

is called= se nazývá
It´ s a + druh programu
On + kanál, program
At + přesný čas

Přeji hezký týden a nepište prosím všechna cvičení najednou, at´ se Vám nekouří z hlaviček.

Pokud si chcete ještě dále procvičovat, klikněte na následující odkaz na internetu.
www.umimeanglicky.cz
www.ego4u.com

S pozdravem Petra Zavřelová

