
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovní zásobu z pracovního sešitu str. 96/UNIT 5 (slovíčka končí slovem van = 

dodávka). 

 

2.) Školní sešit: 

Do školního sešitu si přepiš následující věty a doplň do nich There is / There are a pak There isn’t / 

There aren’t podle pravidel, která jsme si vysvětlovali na online hodině.  

 

Doplň There is / There are:                                              Doplň There isn’t / There aren’t: 

1. _____________ three dogs in the garden.            1. ____________ plums on the tree.  

2. _____________ a book on the table.                     2. ____________ bikes in the park.  

3. _____________ a car opposite the church.          3. ____________ a woman in the street. 

4. _____________ elephants in the zoo.                   4. ____________ a yellow ruler under the chair. 

5. _____________ a station in this town.                  5. ____________ five hamsters in the cage.  

 

3.) Pracovní sešit str. 42: 

cv. 3 – doplň rozhovor Quizzyho a Ziggyho pomocí vět z šedého boxu  

  

4.) Slovní zásoba + školní sešit: 

Zamysli se, jaké dopravní prostředky v angličtině znáš a zkus je do školního sešitu do řádku vypsat. 

Nezapomeň použít člen A/AN před každým dopravním prostředkem (např. a car, …) 

 

Prohlédni si obrázky dopravních prostředků a nauč se, jak se řeknou anglicky. Jejich výslovnost bude 

poslána na e-mail.  

     
              A BUS = AUTOBUS                            A VAN = DODÁVKA                              A TAXI = TAXI 

 

     
  A FIRE ENGINE = HASIČSKÝ VŮZ        A MOTORBIKE = MOTRKA                   A FERRY = TRAJEKT 



 
AN UNDERGROUND TRAIN = METRO  

 

5.) Učebnice str. 34 + školní sešit: 

Prohlédni si obrázky dole na stránce. Přečti si otázku How do you go to school? A pak jednotlivé 

příklady toho, jak děti chodí/jezdí do školy 1-4. Do školního sešitu pak napiš jednu větu, jak 

chodíš/jezdíš do školy ty a k této větě nakresli sebe v daném dopravním prostředku nebo sebe, jak jdeš 

pěšky.  

 

6.) Pracovní sešit str. 43: 

cv. 1 – poslechni si, jak Ben, Emily, James a Rosie jezdí do školy a zakroužkuj správný dopravní 

prostředek. Nahrávka bude poslána na e-mail.  

 

cv. 2 – přečti si text, ve kterém Polly vypráví o své třídě a spolužácích. Pod text doplň, kolik chlapců a 

kolik dívek chodí do školy pěšky. Pak barevně dokonči graf.  


