
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  

 

1.) Slovní zásoba: 

Nezapomeň, že jak se vrátíš do školy budeme spát test ze slovíček. Slovíčka najdeš v pracovním sešitě 

str. 96-97/UNIT 6. Slovíčka si procházej a uč se je. Uč se jak se píší i jak se vyslovují. 

  

2.) Učebnice str. 45: 

Prohlédni si další stránku z magazínu SMILE. Tentokrát je jeho součástí TV guide (= televizní program). 

Pozorně si přečti, co za pořady, na které stanici, a v kolik hodin dávají. Součástí programu je i Charlie’s TV 

choice (= Charlieho televizní výběr. Chlapec jménem Charlie doporučuje zajímavý program).   

 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-8 a k číslům odpověz na následující otázky. Otázky nemusíš opisovat, 

k číslům rovnou napiš svoje odpovědi. Na otázky odpověz anglicky.  

1. What day is the TV guide for? (= Na jaký den se vztahuje televizní program?) 

2. What are the children cooking in cookery show today? (= Co dnes děti vaří v pořadu o vaření?) 

3. What animal is the Animal Watch about today? (= O kterém zvířeti je dnes pořad Animal Watch?)  

4. At what time is The School Bus on? (= V kolik hodin vysílají pořad The School Bus?) 

5. What programme is Charlie’s TV choice? (= Co za pořad je v Charlieho výběru?) 

6. What channel is Jim and Johnny on? (= Na které stanici vysílají pořad Jim and Johnny?) 

7. Name some cartoon programmes. (= Vyjmenuj některé cartoon pořady.) 

8. What football teams are playing in Football Special? (= Které fotbalové týmy hrají proti sobě 

v pořadu Football Special?) 

 

 Ke své práci můžeš použít zápis TELEVISION, který jsme si psali ve škole, kde je vysvětlen rozdíl mezi 

slovní zásobou týkající se televize v angličtině a češtině.  

 

3.) Pracovní sešit str. 57: 

cv. 1 – tvým úkolem je doplnit řečové bubliny Polly a Jacka slovy z šedého boxu. Zde uvádím malé rady, 

jak některá slova doplnit: 

S předložkou ON může být buď DEN nebo STANICE.  

S přeložkou AT musí být časový údaj.  

Za slovíčkem channel musí být nějaká číslice.  

 

cv. 2 – do televizní obrazovky nakresli svůj oblíbený pořad. Do volných řádků doplň následující 

informace: 

is called ______ → název pořadu  

It’s a ________ → typ pořadu, o který se jedná (např. cartoon, film, game show, music show,…) 

It’s on _______ → název dne/ů, ve které je pořad vysílán 

at ________ → čas, ve který je pořad vysílán 

On Channel ________ → název televizní stanice, na které je pořad vysílán  

 

4.) Učebnice str. 46: 

Čeká nás nová část příběhu o Colinovi. Minulou část jsme uzavřeli v předchozí lekci, kdy Colin a Clara 

vyřešili problém s pavouky. Nyní je čas na další Colinovu misi, ve které budou jeho protivníky The Space 

Robots (= vesmírní roboti).  

Poslechni si a přečti si další epizodu příběhu Colin in Computerland (nahrávka bude poslána na e-mail). 

Slova či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 



CATCH = chytit                             TERRIBLE = hrozný/strašný                             TAKÉ OFF = vzlétnout 

SKIPPING ROPE = švihadlo         EARTH = planeta Země                                    DESTROY = zničit 

PLANET = planeta                        SCARY = strašidelný/děsivý                            CLIMB = šplhat  

SPACESHIP = vesmírná loď        ATTENTION = věnovat pozornost/pozor 

Do školního sešitu si napiš čísla 1-6 a odpověz k nim na následující otázky týkající se příběhu. Otázky 

nemusíš opisovat, stačí k číslům napsat tvé odpovědi. 

1. Who’s the new enemy in the story? (= Kdo je v příběhu nový nepřítel?) 

2. What’s in the parcel? 

3. What’s the code? 

4. Where are Colin and Clara?  

5. What do the robots want to destroy? (= Co roboti chtějí zničit?) 

6. What Colin and Clara do at the end of the story? (= Co Colin a Clara na konci příběhu udělají?)  

 

5.) Pracovní sešit str. 58: 

cv. 1 – podívej se na obrázky a odpověz na otázky 1-3 

cv. 2 – prohlédni si obrázky s kódy, zakroužkuj správný kód A, B nebo C z příběhu, pak správný kód 

přepiš do řečové bubliny (čísla napiš slovy) 

cv. 3 – prohlédni si obrázky, přečti si nedokončené věty pod nimi a tyto věty doplň správným slovem 

podle toho, co sis přečetl/a v příběhu 


