
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

 

*** Upozornění *** 

Na e-mail opět obdržíte nahrávky k tomuto zadání. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a pustit dětem 

pro nácvik správné výslovnosti a hlasitého čtení. 

 

1.) Učebnice str. 54: 

Vzpomeň si, co se přihodilo v prvním dílu o Colinovi a Space robots. Do školního sešitu česky 

odpověz na následující otázky, týkající se minulého dílu: 

1. What was in the parcel? (= Co bylo v balíčku?) 

2. What happened when Colin put the code in the computer? (= Co se stalo, když Colin zadal kód 

do počítače?) 

3. Where was Clara? (= Kde byla Clara?) 

4. What did they see? (= Co oba viděla?) 

5. Why did the robots get on the spaceship? (= Proč roboti nastoupili do vesmírné lodi?) 

6. Where did the spaceship fly? (= Kam letěla vesmírná loď?)  

Poslechni si a přečti si novou epizodu příběhu o Colinovi (nahrávka 4. TŘ. Colin in Computerland – 

održena e-mailem). Slova nebo slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

WALL = zeď                                                              REMEMBER = pamatovat si  

GET DOWN! = kleknout si / sehnout se              SKIPPING ROBE = švihadlo  

FIND = najít                                                              HOLD = držet 

ESCAPE = utéct                                                        LAND = přistát 

NO ENTRY = zákaz vstupu  

 

2.) Pracovní sešit str. 69: 

cv. 1 – přečti si řečové bubliny a spoj je k té osobě, která je v příběhu řekla 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a přečti si otázky. Zakroužkuj správnou variantu YES / NO.  

 

3.) Učebnice str. 55: 

Opět nás čeká návštěva do Velké Británie. Tentokrát se dozvíš, která zaměstnání patří mezi typická 

pro tuto zemi. 

Poslechni si a přečti si nahrávku (nahrávka 4. TŘ. Our World – obdržena e-mailem).  

Slova a slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

 

LOLLYPOP LADY = paní, která stojí u přechodu a zastavuje auta, aby děti mohly přejít přes cestu (A 

LOLLYPOP znamená lízátko. Této profesi se tak říká, protože značka, kterou paní drží, má tvar 

lízátka.)  

TRAFFIC = doprava                      GUARD = strážný / hlídač             

COAT = kabát / plášť                   JACKET = bunda  

CARRY = nést                               CAN’T MOVE / TALK / SMILE = nemůže se hýbat / mluvit / smát se 

SIGN = značka                              NEWSPAPER = noviny  

DELIVER = doručit                       MILKMAN = muž, co ráno rozváží mléko                  FRESH = čerstvý  

 

 



Do školního sešitu anglicky odpověz na otázky týkající se textů: 

1. What says the sign in picture 1? (= Co je napsáno na značce na obrázku 1?) 

2. What place does the guard watch over? (= Na jakém místě hlídá strážný?) 

3. What the guard can’t do? (= Co strážný nemůže dělat?) 

4. What has the boy got in his bag? (= Co má chlapec v tašce?) 

5. What time does the milkman deliver the milk? (= V kolik hodin rozváží muž mléko?) 

 

4.) Pracovní sešit str. 70: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky a odpověz na otázky 1-6. Pokud si nebudeš nějakou otázkou jistý/á, 

znovu si projdi texty v učebnici.  

 

cv. 2 – přečti si věty a zakroužkuj správnou variantu YES / NO  


