
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  
 

1.) Učebnice str. 32: 

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

Poslechni si a přečti si příběh. Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

GREAT = skvělý                              AT ALL = vůbec                                WAIT A MINUTE. = Počkej chvíli. 

TOY SHOP = hračkářství               THAT’S BETTER. = To je lepší.  

Do školního sešitu odpověz na následující otázky.  

1. Is there a new shop in the town?  

2. Is it a book shop? 

3. Are there any red kites? 

4. Are there any blue kites? 

5. Are there any kites at all? What colour are they?  

 

2.) Školní sešit – zápis (přepiš si do sešitu): 

THERE IS / THERE ARE (= TAM JE / TAM JSOU)  
There is → jednotné číslo (lze zkrátit na There’s)           There are → množné číslo                     nezapomeň  

                    There is a cat in the garden.                                                  There are three dogs.       doplnit -S k  

ZÁPOR: There isn’t a cat in the garden.                             ZÁPOR: There aren’t three dogs.         podstat. jm.             

 

3.) Pracovní sešit str. 40: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky A a B. Přečti si věty 1-6 a zakroužkuj, o který obrázek se jedná.  

cv. 2 – vzpomeň si, jak vypadá tvoje třída ve škole a co se v ní všechno nachází. Napiš věty o své třídě 

následovně: 

In my classroom there’s a ___________ = zde doplň něco, co je v tvé třídě v jednotném čísle 

There isn’t a ___________ = co ve tvé třídě není v jednotném čísle 

There are lots of _________ = čeho je ve třídě hodně (množné číslo) – nezapomeň -S u slova 

There aren’t any _________ = co ve tvé třídě není v množném čísle – nezapomeň -S u slova  

 

4.) Slovní zásoba: 

Prohlédni si obrázky míst ve městě a nauč se, jak se tato místa řeknou anglicky.  

**Nahrávka s jejich výslovností bude poslána na e-mail.  

                     
A SUPERMARKET = SUPERMARKET                    A CINEMA = KINO                         A STATION = NÁDRAŽÍ      

                  
A CHURCH = KOSTEL                  A LIBRARY = KNIHOVNA                       A RESTAURANT = RESTAURACE 



                    
A TOY SHOP = HRAČKÁŘSTVÍ          A SCHOOL = ŠKOLA                             A PARK = PARK  

 

5.) Učebnice str. 33: 

Pozorně si prohlédni plánek města a do školního sešitu odpověz na otázky 1-4. 

1. How many cars are there? 

2. How many bikes are there? 

3. How many trains are there? 

4. How many lorries are there?  

Nyní se zamysli nad jednotlivými místy ve městě, a jaké činnosti se v nich dělají. Přečti si otázky 1-4 a do 

školního sešitu na ně odpověz. Jednu otázku uvádím jako příklad: 

0. Where can you buy new toys? – in a toys shop  

1. Where can you read a lot of books? 

2. Where can you buy food? 

3. Where can you see a film? 

4. Where can you play football?  

 

6.) Pracovní sešit str. 41: 

cv. 1 – nahrávka k tomuto cvičení bude poslána na e-mail. Poslouchej a napiš, kde se místa z šedého 

boxu nachází  

cv. 2 – podívej se na plánek města, který je rozdělený na malé čtverce, které jsou označeny A-F a 1-6. 

Vedle plánku jsou uvedené čtverce např. B2. Ty máš rozhodnout, o jaké místo na plánku se jedná.   


