
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 96+97/UNIT 6. Slovíčka končí slovem Wednesday 

na str. 97. 

 

2.) Školní sešit – zápis: 

LIKES AND DISLIKES 

     I LOVE… (= mám rád / miluji) → I love swimming.  

     I LIKE… (= mám rád) → I like running.  

    I DON’T LIKE… (= nemám rád) → I don’t like playing football.  

 

3.) Učebnice str. 41: 

Prohlédni si portréty dětí a jejich jména nahoře na stránce. Pak si prohlédni obrázek sport centra a 

aktivit, které se v něm dají dělat. Najdeš jednotlivé děti ve sport centru? Jaké aktivity dělají? Přečti si 

otázky 1-6 pod obrázky dětí a do školního sešitu na ně odpověz. První otázku uvádím jako příklad:   

1. Who likes swimming? = MIA   

 

Pod čísla pak napiš, co za aktivitu máš a nemáš rád/a ty. Jedna věta bude tedy kladná a druhá záporná a 

dohromady budeš mít dvě věty: 

I like ___________. 

I don’t like __________. 

 

4.) Školní sešit: 

Prohlédni si tabulku, ve které je zaznačeno, které věci Lucy miluje, které má ráda a které ráda nemá. 

Pak napiš o Lucy věty. Větu s dancing uvádím jako příklad. 

LUCY: I love… I like… I don’t like… 
1. Dancing    

2. Playing tennis    

3. Pizza    

4. Running    

5. Playing the guitar    

6. Blue colour    
 

1. I love dancing.  

 

5.) Pracovní sešit str. 52 + 53: 

cv. 1 – poslechni si nahrávku a očísluj obrázky (nahrávka bude poslána na e-mail)  

cv. 2 – Polly má tři dobré kamarádky – Mo, Holly a Amy. Každá z nich má ráda jiné aktivity. Přečti si text 

o Pollyiných kamarádkách a doplň chybějící informace ke každé z nich.  

Kamarádku Mo uvádím jako příklad: 



Name: Mo 

Age: 9 

Likes: going to the sports centre, playing basketball, dancing, going to the café  

Doesn’t like: playing computer games  

 

cv. 3 – doplň rozhovor mezi Quizzym a Ziggym větami z šedého boxu  

 

 


