
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 

1.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si napiš nadpis → DAYS OF THE WEEK (DNY V TÝDNU) 

Zde jsou názvy dnů v týdnu, ale nejsou správně seřazené. Pozorně si je přečti a zkus je do školního 

sešitu pod nadpis seřadit správně. Až budeš hotový/á, podívej se do pracovního sešitu str. 97/UNIT 

6 a najdi si jednotlivé dny ve slovíčkách a zkontroluj si, zdali si je v sešitě seřadil/a správně. 

WEDNESDAY 

SATURDAY 

THURSDAY 

MONDAY 

SUNDAY 

FRIDAY 

TUESDAY  

Pod seřazené dny si pak napiš toto:  

V angličtině se všechny dny v týdnu píší s velkým písmenem na začátku (např. Monday, Friday). 

Pokud chceme říct např. v pondělí, v pátek, použijeme předložku ON (např. on Monday, on Friday). 

  

2.) Školní sešit: 

Podívej se na obrázky a aktivity, které na nich lidé dělají. Do školního sešitu si přepiš věty pod 

obrázky a doplň správně den, ve který lidé na obrázcích jednotlivé aktivity dělají. 

 

       
            MONDAY                    TUESDAY                    WEDNESDAY                 THURSDAY 

 

   
                   FRIDAY                                    SATURDAY                                    SUNDAY 

 



1. On _______________ Anne meets her best friend. 

2. On _______________ David swims. 

3. On _______________ Kate plays basketball. 

4. On _______________ Adam plays violin. 

5. On _______________ Mary works in the garden. 

6. On _______________ Michael visits his granny. 

7. On _______________ Paul plays football.   

 

3.) Učebnice str. 42: 

Prohlédni si obrázky aktivit dole na stránce a pozorně si přečti řečové bubliny u obrázků. Zkus si 

anglicky říct, které dny tyto aktivity děláš ty. Např. I play with my friends on Sunday.  

 

4.) Pracovní sešit str. 54: 

cv. 2 – doplň chybějící písmena do názvů dnů v týdnu pod jednotlivé obrázky. Poté se podívej na 

aktivity na obrázcích a doplň do vět aktivity, které lidé dělají a názvy dnů v týdnu (pro názvy aktivit 

použij učebnici str. 42 – obrázky s řečovými bublinami ti pomohou).   

 

5.) Přečti si krátký text o dívce jménem May: 

This is May.  She’s ten years old.  She’s tall and thin.  She’s got long brown 

hair.  She’s got brown eyes.  She can sing and dance.  She can’t swim. 

 

Every Monday, May reads English books with her friends.  Every Tuesday, she 

rides a bike to school.  On Wednesdays, she plays the piano at school.  On 

Thursdays, she sings English songs with her friends.  Every Friday, she cooks 

eggs at home. 

 
 

Do školního sešitu anglicky odpověz na následující otázky (slovíčko WHEN znamená = kdy?). Otázky 

nemusíš přepisovat, stačí jen odpovědi.   

1. When does May read books?  

2. What does she cook every Friday? 

3. When does she play the piano? 

4. How old is May? 

5. When does she sing English songs?  

Přečti si následující věty a rozhodni, podle textu o May, zdali jsou pravdivé → TRUE = T, nebo 

nepravdivé → FALSE = F. Do školního sešitu si napiš čísla 1-5 a k nim písmeno T nebo F, podle toho, 

pro co ses rozhodl/a.  

Např. May has got long blond hair.  →  F 

1. May reads Chinese books.        

2. May rides a bike to school every Tuesday.    

3. She plays the piano at home.      

4. She plays the piano on Wednesdays.     

5. She cooks pizza. 


