
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 
 

*** Upozornění *** 

Na Váš email ode mě obdržíte zvukové nahrávky s výslovností jednotlivých slovíček, nahrávku příběhu 

z učebnice a cvičení z pracovního sešitu. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a pustit dětem pro 

nacvičení výslovnosti a hlasitého čtení.  

 

1.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si nadepiš OUTDOOR SPORTS.  

OUTDOOR = venkovní  

Zkus vyhledat anglické názvy alespoň pěti venkovních sportů a napiš je pod nadpis.  

 

2.) Učebnice str. 47: 

Lze pustit nahrávku textu s názvem 4. TŘ. – Učebnice 47 Our World (obdrženo e-mailem).  

Prohlédni si jednotlivé obrázky outdoor sports.  

1. Surfing 

2. Mountain biking 

3. Rock climbing  

4. Snowboarding  

Poslechni si a pak přečti si jednotlivé texty o outdoor sports. Slova či slovní spojení, které možná 

nebudeš znát: 

MOUNTAIN = hora                                                   WAVE = vlna  

COUNTRYSIDE = venkov / příroda                         EXCITING = vzrušující  

SEA = moře                                                                WEAR = nosit (mít oblečené)  

GREAT = skvělý                                                          HARNESS = postroj (horolezecká)  

SANDY = písečný                                                       FALL = spadnout  

BEACH = pláž                                                             HIGH = vysoký  

→ lze pustit nahrávku s výslovností slovíček s názvem 4. TŘ. Slovní zásoba (obdrženo e-mailem).  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Otázky si nemusíš opisovat, k číslům otázek můžeš 

rovnou napsat své odpovědi. Na otázky zkus odpovědět anglicky.  

1. Where is the boy surfing? (= Kde chlapec surfuje?) 

2. In picture 3, what do the women always wear? (= Co ženy na obrázku 3 vždy nosí?) 

3. When do the children ride the bikes? (= Kdy jezdí děti na kolech?) 

4. Why is Australia great for surfing? (= Proč je Austrálie skvělé místo na surfování?) 

5. What can he man from Canada do? (= Co může muž z Kanady na snowboardu dělat?)  

6. Why do the women wear a special harness? (= Proč ženy nosí speciální postroj při lezení?) 

 

3.) Pracovní sešit str. 59: 

Prohlédni si obrázky outdoor sports a zkus si u každého obrázku říct název sportu, který zobrazuje. 

V šedém boxu jsou dvě odpovědi: 

- Kladnou → Yes, they do.  

- Zápornou → No, they don’t.  

Tyto odpovědi budeš doplňovat k otázkám 1-4. Všechny otázky se ptají na to, jestli lidé u nás 

v České republice sporty na obrázcích dělají.  



Do cvičení s názvem WRITE je tvým úkolem napsat venkovní sporty, kterým se lidé v České 

republice věnují. Na každou linku doplníš jeden sport, dohromady tedy doplníš tři sporty.  

4.) Pracovní sešit str. 61: 

Vyplň si sebehodnotící kvíz – Quizzy’s Questions.  

Can you talk about the children? – ústně  

→ Prohlédni si tři aktivity, které dívka s chlapcem mají = fajfka nebo nemají rádi = cross. Pokud 

aktivitu mají rádi, použiješ kladnou větu He / She likes …. a pokud aktivitu nemají rádi použiješ 

zápornou větu He / She doesn’t like ….  

 

Can you say the days of the week? – ústně  

→ Vyjmenuj dny v týdnu.  

 

Can you make sentences? – písemně  

→ Spoj poloviny vět k sobě. 

 

Na závěr dole označ svůj pokrok v 6. lekci.  

 

5.) Pracovní sešit str. 92: 

cv. 2 – přečti si věty 1-4 a podle toho, co sis přečetl/a, dokresli do rámečku aktivity, které lidé dělají  

 

6.) Následující webové odkazy můžeš využít pro další procvičování: 

Dny v týdnu  

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=10 

 

Video ke dnům v týdnu 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 

 

Video ke sportům 

https://www.youtube.com/watch?v=WCYTlVF-djw 
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