
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 
 

Na email obdržíte zvukové nahrávky slovní zásoby k tomuto zadání.  
 

1.) Učebnice str. 13: 

Čeká nás další číslo magazínu Smile. Tentokrát se podíváme na rozhovor s hudební skupinou.  

Rozhovor si přečti a do školního sešitu odpověz na následující otázky. Otázky nemusíš opisovat, stačí, 

když napíšeš pouze odpovědi. Odpovídej anglicky. 

 

1. What’s the name of the music band? (= Jak se jmenuje hudební skupina?) 

2. How many brothers has Flora got? 

3. What’s the colour of Fred’s hair? 

4. Who plays the drums?  

5. Who plays the guitar?  

Zde uvádím slovíčka, která možná nebudeš znát: 

TALK = mluvit         BAND = kapela        KEYBOARDS = klávesy       TWINS = dvojčata       SING = ZPÍVAT 

 

2.) Pracovní sešit str. 13: 

cv. 1 – přečti si slova v šedém rámečku a doplň je do textu. Slovíčka v rámečku, která možná nebudeš 

znát: EYES = OČI, LITTLE = MALÝ  

cv. 2 – nejprve do prázdného rámečku nakresli sebe a někoho ze své rodiny (můžeš si vybrat, koho 

budeš chtít). Pak podle následujících instrukcí, doplň text: 

This is me and my ________ - doplň, koho si nakreslil (např. mum, brother, cousin,…) 

_______ name is _______ - doplň buď HIS nebo HER a na druhou linku pak jméno nakreslené osoby 

My_______ is ________ - doplň, koho si nakreslil a na druhou linku, kolik má roků (napiš slovem) 

_____‘s got – doplň buď HE nebo SHE  

_____ hair and ______ eyes – doplň barvu vlasů a na druhou linku barvu očí  

 

3.) Učebnice str. 14: 

Opět se podíváme do světa Computerland s chlapcem Colinem. První epizoda nového příběhu nese 

název THE GIANT SPIDERS. Příběh si přečti a do školního sešitu odpověz na následující otázky. Otázky 

nemusíš opisovat, stačí, když napíšeš pouze odpovědi. Odpovídej anglicky. 

 

1. How many steps has to Colin take? (= Kolik kroků musí Colin udělat?) 

2. What’s in the parcel?  

3. What’s the code?  

4. What does Colin fall into? (= Do čeho Colin spadne?)  

Zde uvádím slovíčka, která možná nebudeš znát: 

FOGGY = mlhavo         TURN LEFT = zaboč vlevo              LOOK DOWN = podívej se dolů  

PARCEL = balíček         DON’T MOVE! = Nehýbej se!       GIANT = obrovský  

SPIDER = pavouk         WEB = pavučina  

 

4.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 1 – do rámečků nakresli obrázky věcí, které jsou napsané pod rámečky  

cv. 2 – opiš jednotlivé kódy do řečových bublin (čísla piš slovem), pak udělej fajfku u správného kódu) 

cv. 3 – přečti si poloviny vět a spoj je k sobě  


