
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 

*** Upozornění *** 

Na e-mail obdržíte zvukovou nahrávku k 13. zadání. Nahrávku si můžete stáhnout a pustit dětem pro 

nacvičení výslovnosti.  

 

1.) Slovíčka – přepiš si slovíčka z pracovního sešitu str. 97/UNIT 7 od slova astronaut po slovíčko work.  

 

2.) Pracovní sešit str. 64: 

cv. 3 – do řečových bublin doplň věty z šedého rámečku 

 

3.) Povolání 

Prohlédni si následující obrázky povolání. Projdi si jejich anglické názvy. Jejich výslovnost si můžeš 

procvičit pomocí nahrávky 4. TŘ. slovní zásoba (obdrženo e-mailem).  

                        
         AN ASTRONAUT                          A CLOWN                           A POSTMAN                  A MUSIC TEACHER  

        = ASTRONAUT                              = KLAUN                              = POŠŤÁK                     = UČITEL/KA HUDBY   

 

4.) Učebnice str. 50: 

Prohlédni si obrázky povolání. Přečti si modré věty pod třemi obrázky dole na stránce. Do školního 

sešitu si napiš čísla otázek 1-6 a odpověz na ně. Tvé odpovědi budou jména jednotlivých lidí 

z obrázků. První otázku uvádím jako příklad: 

1. Who plays the violin? (= Kdo hraje na housle?) → Tessa 

 

2. Who doesn’t work on Planet Earth? (= Kdo nepracuje na planetě Zemi?) 

3. Who has a dangerous job? (= Kdo má nebezpečnou práci?) 

4. Who has a funny job? (= Čí práce je zábavná?) 

5. Who doesn’t work with children? (= Kdo nepracuje s dětmi?) 

6. Who wears a red nose for work? (= Kdo do práce nosí červený nos?)  

 

5.) Pracovní sešit str. 65: 

cv. 2 – prohlédni si obrázky, které zobrazují Henryho a Anette a jejich práci. Přečti si věty a doplň do 

nich jména (Henry nebo Anette) podle toho, kterého z nich se daná věta týká.  

 

6.) Učebnice str. 53: 

Čeká nás další díl magazínu Smile, který tentokrát obsahuje komiks. Prohlédni si obrázky komiksu. 

Komiks je o jeskyním muži Clivovi (CAVE=jeskyně, CAVEMAN=jeskyní muž). Přečti si komiks o 

Clivovi. Zde uvádím slovíčka, která možná nebudeš znát:  

 

GET UP = vstávat                                    PAINTER = malíř                                          BUSY = zaneprázdněný 



QUICK = rychlý                                        PAINT = malovat                                         DAUGHTER = dcera                                 

SHOWER = sprcha                                  WORK HARD = těžce pracovat                 TIRED = unavený 

GET DRESSED = obléct se                      HUNGRY = hladový  

 

Výslovnost slovíček – nahrávka 4. TŘ. slovní zásoba (održeno e-mailem).  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky týkající se komiksu o Clivovi: 

1. What time does Clive get up? (= V kolik hodin Clive vstává?) 

2. What’s his work? (= Jaké je jeho povolání?) 

3. What does he like painting? (= Co rád maluje?) 

4. What does he do in the evening? (= Co dělá večer?) 

5. What time does he go to bed? (= V kolik hodin chodí spát?) 

                                 

7.) Pracovní sešit str. 68: 

cv. 1 – do textu o Gregovi doplň slova z šedého boxu. Zde uvádím pár rad, jak slova do textu doplnit: 

Za předložkou ON bude nějaký den.  

V další vynechávce bude slovíčko “MÁ“. 

V další vynechávce bude aktivita, kterou děláme v bazéně.  

V další vynechávce bude slovíčko začínající na písmeno “R“. 

Před slovem football bude slovíčko “HRÁT“. 

Co děláš, když se doma připravuješ do školy? – to bude v další vynechávce.  

Poslední dvě vynechávky zkus doplnit sám/a.  

 

8.) Slovní zásobu můžeš procvičovat na následujících stránkách: 

https://www.learningchocolate.com 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org 

https://www.umimeanglicky.cz 

 

 

https://www.learningchocolate.com/
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