
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 

 

1.) Učebnice str. 37: 

Dnes se podíváme na další rubriku v časopise SMILE. Budeme číst o Kristy’s great day out. Dívka 

jménem Kristy nám bude vyprávět o svém výletu do Legolandu. 

Poslechni si a přečti si text (nahrávka bude poslána na e-mail). Níže uvádím slovní zásobu, kterou 

možná nebudeš znát: 

RIDE = jízda                                                    WOOD = les                           BRICK = cihla 

ROLLERCOASTER = horská dráha               CASTLE = hrad                       LAKE = jezero 

DRAGON = drak                                            SCOTLAND = Skotsko   

 

2.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – přečti si text o městečku Newbridge a vhodně do textu doplň slova z šedého boxu 

cv. 2 – napiš o městě nebo vesnici, ve které bydlíš ty. Pak nakresli jednoduchý plánek – popisky budou 

anglicky. Postupuj následovně: 

I live in a _______ called _______. → do první vynechávky doplň slovo VILLAGE nebo TOWN, podle 

toho, kde bydlíš a do druhé vynechávky název této vesnice nebo města 

In _______ → znovu název 

There’s a _______ and a ________. → dvě místa, která se ve tvém městě/vesnici nachází 

There isn’t a ________. → místo, které se ve tvém městě/vesnici nenachází 

There are lots of ________ and _______. → něco, čeho je ve tvém městě/vesnici spousta – nezapomeň 

na množné číslo (-S u slova) 

There aren’t any _______. → něco, co se u vás nenachází – opět množné číslo                                      

 

3.) Učebnice str. 38: 

Čeká nás poslední díl příběhu The Giant Spiders. Než se tedy pustíš do závěrečné epizody, zkusíš si 

opovědět na pár otázek týkající se předchozích dílů.  

Projdi si příběh The Giant Spiders od začátku (díly se nachází na str. 14, 22 a 30) a do školního sešitu 

odpověz na otázky 1-5. Zkus odpovídat anglicky, případně česko-anglicky: 

1. How many steps did Colin take? (= Kolik kroků musel Colin udělat?) 

2. What did Colin find in the parcel? (= Co bylo v balíčku?) 

3. How did Colin get out of the web? (= Jak se Colin dostal z pavučiny?) 

4. Where were the children? (= Kde se děti nacházely?) 

5. How did Colin rescue the children? (= Jak Colin děti zachránil?) 

Nyní si poslechni a přečti poslední epizodu příběhu (nahrávka bude poslána na e-mail). Zde uvádím 

slovní zásobu, která pro tebe bude možná nová: 

ESCAPE = utéct          MINUS = mínus          DISAPPEAR = zmizet 

Do školního sešitu odpověz na otázky týkající se konce příběhu: 

1. How many spiders are there? 

2. What does Colin use against the spiders? (= Co Colin použije proti pavoukům?) 

3. What the message on Colin’s computer says? (= Co za zprávu je napsáno na Colinově počítači?)  

 

4.) Pracovní sešit str. 47: 

cv. 1 - poskládej obrázky do správného pořadí  

 

 


