
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

1.) Opakování dnů v týdnu:  

Do školního sešitu si napiš čísla 1-8. Přečti si otázky 1-8 a anglicky na ně odpověz k číslům do sešitu. 

Otázky nemusíš opisovat, stačí, když napíšeš odpověď.  

Slovíčka, která pro toto cvičení budeš muset znát:  

BEFORE = před, AFTER = po, FIRST = první, LAST = poslední. 

  

1. What’s the day before Friday? 

2. What are the days of the weekend? 

3. What days do we have English on? (=Jaké dny máme angličtinu v rozvrhu?) 

4. What’s the day after Monday? 

5. What two days start with the letter T? (=Jaké dva dny začínají na písmeno T?) 

6. What day is the first day of school? 

7. What day is the last day of school? 

8. What day is 13 May in the calendar? (Na jaký den připadá datum 13. květen?) 

 

2.) Učebnice str. 43: 

Prohlédni si obrázky televizí a přečti si názvy programů, které televize vysílá.  

 

Školní sešit – zápis: 

Nadpis – TELEVISION, pod nadpis si přepiš tento krátký zápis: 

Pozor na rozdíl mezi angličtinou a češtinou: 

Televizní stanice = TV station / TV channel (např. NOVA, ČT 1, HBO) 

Televizní program (ten, kde si přečtu, co dávají v televizi) = TV listing / TV guide 

Televizní pořad = TV programme / TV show (např. music show = Superstar)  

→ existují různé typy televizních pořadů – např. cooking show, sport, cartoon, news, atd.  

 

Pod zápis si pod sebe přepiš jednotlivé typy programů z učebnice a ke každému z nich zkus napsat 

jeden název pořadu. Např. A cartoon – Tom and Jerry.  

Pokud se ti to podaří, zkus najít názvy pořadů v angličtině. Pokud ne, můžeš použít jejich české 

názvy.  

 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-3 a odpověz k nim anglicky na následující otázky týkající se 

televizních pořadů. Tvé odpovědi budou celou větou. Otázky nemusíš opisovat. Opět, pokud se ti to 

podaří, zkus najít názvy tvých oblíbených pořadů v angličtině (např. Pán prstenů = The Lord of the 

Rings). 

1. What’s your favourite cartoon? 

2. What’s your favourite film? 

3. Do you watch animal programmes?  

 

3.) Pracovní sešit str. 55: 

cv. 2 – v tomto cvičení budeš psát o sobě a svojí rodině a o tom, co rádi sledujete v televizi. 

Do prvních dvou řádků napíšeš, co za typ pořadů (animal programme,…) máš a nemáš rád ty.  

Do kolonky My favourite programme napíšeš, jaký je tvůj nejoblíbenější pořad – přímo jeho název.  



Do kolonky My________ napíšeš člena své rodiny (např. sister) a opět napíšeš, co za typy pořadů 

má/nemá rád/a, a jaký je jeho/její oblíbený pořad – opět přímo název (pozor, zde si hlídej zájmena 

jeho/její = his/her) → např. Her favourite programme is….. 

Poslední tři řádky budou zase o jiném členovi tvé rodiny, postup je opět stejný.  

 

4.) Pro další procvičování probraného učiva lze využít následující webové stránky: 

https://www.learningchocolate.com 

→ (Nahoře se nachází kolonka s lupou. Zde lze zadat požadované téma např. “colours“ a zobrazí se 

seznam aktivit.) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org  

→ (Když se sjede na stránce trochu dolů, je vpravo nadpis “A-Z of Topics“, zde si jde vybrat, z témat, 

které jsou k dispozici. Po kliknutí na nějaké z témat se otevře seznam různých aktivit.)  

https://www.umimeanglicky.cz 

→ (Nahoře kliknout na “Slovíčka“. Pak už si stačí vybrat danou aktivitu a poté téma a úroveň.) 
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