4. A- AJ (ZA)- 20. 3.2020- 27. 3. 2020
Milí čtvrťáci,
minulý týden jste se věnovali spíše opakování a nový byl pouze text v učebnici na straně 43. Při čtení a
překladu textů zkuste využít pomoci svých starších sourozenců nebo rodičů. Zda se vám tento text podařilo
dobře přeložit, můžete zkontrolovat zde.
Komiksový příběh dole:
1. Sleduješ programy o zvířatech? Ano, někdy.
2. Jaký je tvůj oblíbený program o zvířatech? „Všechny ryby v moři“
3. Ano, to se mi také líbí!

V pracovním sešitě jste měli doplnit věty na straně 52 ve cvičení 2.
Správné řešení je zde:
1.
2.
3.
4.

I like watching television.
I don´t like going to the supermarket.
I don´t like swimming.
I like playing football.

Dalším cvičením bylo doplnění tabulky ve cvičení 2 na straně 52. Pokud jste správně pracovali, máte
v tabulce tyto informace.
Name: Mo

Name: Holly

Name: Amy

Age: 9

Age: 10

Age: 10

Likes:
going to the sports centre,
playing basketball, dancing, going
to the cafe

Likes:
going to the sports centre,
dancing, going to the cafe,
playing computer games

Likes:
going to the sports centre,
swimming, going to the cafe,
playing computer games

Doesn´t like:
playing computer games

Doesn´t like:
playing basketball

Doesn´t like:
playing basketball, dancing

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nové učivo
1. Minulý týden jsme se začali zabývat tématem „ volný čas“. Měli jste se naučit druhy televizních
programů ze strany 43. Nyní si je zapište do školního sešitu.

TV programmes
-a cartoon

animovaný film

- a sports programme

sportovní program

- an animal programme

program o zvířatech

-a game show

hra, show

- a comedy show

komedie

- a film

film

- a music programme

hudební program

- a weather forecast

předpověď počasí

- news

zprávy

2. V učebnici na straně 44 najdete popis jednotlivých částí knihy. Přečtěte si úvodní text.
Překlad najdete zde: „ Knihy jsou zábava! Miluji všechny příběhy a informace v mých knihách- ale spousta
informací je také na obálkách knih. Podívej!
3. Do školního sešitu si zapište a naučte se tento zápis o knihách.
Books- knihy
AUTHOR- someone who writes books

autor knihy

BLURB- this tells you about the book

„anotace“ ( o čem kniha je)

ISBN- a special number

kód knihy

TITLE- the name of the book

jméno knihy

PUBLISHER- who makes the book

vydavatel ( ten, kdo ji vyrobil)

PRICE- How much is it?

cena

Pod to nakreslete svoji oblíbenou knihu ( nejlépe rozevřenou, obal z obou stran) a popište jednotlivé části.

3. Pokuste se zodpovědět otázky pod obrázky na straně 44.

4. Přečtěte si TV program na straně 45 a anglicky určujte, do jakého typu programu byste každý program
zařadili.

5. V pracovním sešitě vypracujte stranu 53- Quizzy a Ziggy

6. V pracovním sešitě na straně 54 ve cvičení 1 napište ( bez poslechu) názvy dnů v týdnu tak, jak jdou po
sobě.

7. Ve své knihovně najděte 2 knihy, které máte nejraději a v pracovním sešitě na straně 56 vyplňte
tabulku.
( tedy do sloupečku vepisujte jméno knihy, autora,………………………………) Poslední údaj znamená, o čem ta
kniha je. např. about animals nebo about sport activities,……)

8. Ve cvičení 2/ 56 si vyberte z nabídky titul knihy, který se vám líbí, a nakreslete k němu obálku.

Tuto práci si rozložte na celý týden a pokud máte chuť ještě trošku potrénovat, klikněte na následující
odkaz na internetu. www.umimeanglicky.cz
Přeji, ať se vám práce daří.
S pozdravem Petra Zavřelová

