
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 
  

1.) Prohlédni si mapu the UK: 

 

 
 

Do školního sešitu si napiš nadpis – THE UK (= Spojené království) 

Pod nadpis si napiš tyto dvě otázky (nepiš jejich český překlad), pod každou si vynechej řádek pro 

svoje odpovědi.  

1. What are the four parts of the UK? (Z jakých částí se Spojené království skládá?) 

2. What’s the capital city of the UK? (Jaké je hlavní město Spojeného království?) 

Podle mapky pak pod otázky napiš své odpovědi.  

2.) Učebnice str. 39: 

Přečti si text o Londýně a dopravě v něm. Text si přečti pozorně alespoň 2x.  

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

THOUSANDS = TISÍCE                             UNDERGROUND TRAIN = METRO 

ROOF = STŘECHA                                    RIVER = ŘEKA 

CALLED = NAZÝVÁ SE                             THAMES = ŘEKA TEMŽE (protékající Londýnem)  

FULL = PLNÝ                                             FERRY = TRAJEKT  

RICKSHAW = rikša (druh dopravního prostředku, lidskou silou je poháněn malý vozík, ve kterém je 

místo pro jednu až tři osoby) 

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Tyto otázky nemusíš opisovat, stačí když si napíšeš 

číslo otázky a odpověď. 

1. What’s the colour of the London taxis? 

2. How is the underground train called? (= Jak se nazývá metro v Londýně?) 

3. How many people can sit in the rickshaw? 

4. What’s the name of the London’s river? 

5. What can you see from the ferry? (= Co můžeš vidět z trajektu/na co máš výhled?) 



 

3.) Pracovní sešit str. 48: 

Pořádně si prohlédni mapu. Přečti si slova v šedém boxu. Do textu pak tato slova doplň, podle toho, 

co vidíš na mapě.  

Dole pod mapou pak doplň větu I go on holiday by__________. → doplň, jakými dopravními 

prostředky jezdíš na dovolenou ty.  

 

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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