
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Přepiš si slovíčka z pracovního sešitu str. 95 / UNIT 3 (končí slovem yoghurt) do slovníčku. Pomalu si 

je procházej a uč se je.  

 

2.) Učebnice str. 21: 

***Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

V dalším díle magazínu Smile se dozvíš, co lidé žijící na Woodland Road snídají. Texty si poslechni a 

přečti. Do školního sešitu odpověz na otázky. Než se do čtení pustíš je důležité, aby si znal/a tato 

slova: ALWAYS = VŽDY, SOMETIMES = NĚKDY, NEVER = NIKDY.  

1. How old is Matt? 

2. What does Matt never have for breakfast?  

3. At what time does Mrs Williams have breakfast? 

4. What does Mrs Williams drink for breakfast?  

5. What’s the number of John’s house? 

6. What does John always have for breakfast? 

7. At what time does Laura have breakfast? 

8. What does Laura sometimes have for breakfast? 

Bude-li v textech nějaké slovíčko, kterému nebude rozumět, podívej se do pracovního sešitu str.  

95 / UNIT 3.  

 

3.) Pracovní sešit str. 24: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky jídel (3. obrázek je jogurt a 5. ovoce) a do sloupečku ME napiš slova 

ALWAYS, SOMETIMES, NEVER podle toho, jestli daná jídla na snídani jíš VŽDY, NĚKDY nebo NIKDY. 

Druhý sloupeček nevyplňuj.  

 

4.) Učebnice str. 22: 

***Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

Přečti si další díl příběhu o Colinovi. Zde uvádím slovíčka, která možná nebudeš znát: 

CLIMB = šplhat                      DON’T LOOK DOWN! = Nedívej se dolů!             SAFE = v bezpečí  

ROPE = lano                           YOU CAN DO IT! = Zvládneš to!                            CHILDREN = děti  

CATCH = chytit                      RUN = běžet                                                             HUNGRY = hladový  

 

5.) Pracovní sešit str. 25: 

cv. 1 – spoj řečové bubliny s osobou, která je v příběhu řekla 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a podle toho, co sis v příběhu přečetl/a zakroužkuj vhodnou větu pod 

obrázkem   


