
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 

1.) Učebnice str. 40: 

Prohlédni si obrázky a přečti si příběh o Polly, Jack and Daisy’s dad (alespoň 2x). 

Slovíčka či slovní fráze, která možná nebudeš znát: 

I REALLY LIKE… = Velmi rád…                       SO DO I. = Já také. 

IT’S GREAT! = Je to skvělé!                           LOOK OUT! = Pozor! 

HURRY UP! = Pospěš si!                                BUT MOST OF ALL… = Ale ze všeho nejraději… 

KEEP GOING! = Pokračuj! 

 

2.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si přepiš tento krátký zápis: 

Nadpis – LOVE / LIKE / DON’T LIKE 

     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.) Pracovní sešit str. 51: 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a výrazy dětí na obrázcích. Baví je aktivity na obrázcích nebo ne? Doplň 

věty s frázemi LIKE / DON’T LIKE a aktivitou z šedého boxu.  

 

4.) 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. Do školního sešitu si pod sebe napiš čísla 1 – 6. Za čísla pak odpověz na otázky 

(odpovědi budou jména dětí).   

Např. 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 __________. 

  

5.) Pracovní sešit str. 52: 

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   

 

 



6.) 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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