
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Neustále si procházej a uč se slovíčka z UNIT 4.  

  

2.) Učebnice str. 31: 

** Nahrávka k této stránce bude poslána na e-mail.  

Poslechni si a přečti si texty o farmách a zvířatech, která tam chovají. Zde uvádím slovní zásobu, kterou 

možná nebudeš znát: 

COW = kráva                                 SHEEP SHEARER = stříhačka ovcí           WOOL = vlna  

MILKING SHED = dojící hala       SPRING = jaro                                            GROW = růst 

SHEEP = ovce                                THOUSANDS = tisíce                                MUD = bláto  

KEEP = udržovat                           PIG = prase                                                GOAT = koza  

SWITZERLAND = Švýcarsko        BELL = zvon  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky: 

1. What is the name of the cows? (= Jak se nazývají krávy na obrázku č. 1?) 

2. Where is the sheep farm? (= Kde se nachází ovčí farma?) 

3. What do the pigs love? (= Co mají prasata ráda?) 

4. Where do the goats live? (= V jaké zemi žijí kozy?) 

5. What do the goats wear? (= Co mají kozy na sobě?) 

6. Do we have these animals in the Czech Republic? (= Máte tato zvířata v České republice?) 

7. Do you like goat’s cheese? (= Máš rád/a kozí sýr?) 

8. Have you got anything made of wool? (= Máš doma něco, co je vyrobeno z vlny? 

 

3.) Pracovní sešit str. 37: 

cv. 1 – prohlédni si obrázek farmy. Do čtverečků napiš čísla zvířat, na která odkazují. Obrázek vybarvi.  

 

cv. 2 – doplň do textu vhodná zvířata žijící na farmě  

 

4.) Pracovní sešit str. 39: 

cv. 1 – ústně porovnej zvířata na obrázcích pomocí slov pod nimi 

  

cv. 2 – přečti si text a doplň jména dětí do obrázku  

 

cv. 3 – napiš něco o zvířatech na obrázcích. Použij slova z šedého boxu a postupuj podle příkladové věty 

o lvech. Jedna věta bude kladná = ARE a jedna záporná = AREN’T.  

 

cv. 4 – dole udělej fajfku, podle toho, jaký pokrok si udělal/a v angličtině  

 

 


