
 

Velice děkuji za spolupráci a učení na dálku. Velmi si toho vážím, oceňuji a 

ještě jednou - DĚKUJI! 

 
Informace pro žáky, kteří se neúčastní dobrovolné výuky 1.st. od 25.5.2020 a nepoužívají 

virtuální učebnu na Google classroom: 

vypracované úkoly si nechte u sebe a pracovní listy - opakování (2x - lekce 10-12, 13-15) 

prosím o donesení ke kontrole nebo ofocené/naskenované přeposlat na níže uvedený mail 

(popř. je možné domluvit se na osobní konzultaci – viz kontakty). 

 

Výukový materiál je zadán i v učebně AJ na Google classroom. 

 

AJ 4.r. – týden od 1.6. do 5.6.2020 
 

- uč. str. 59 – prohlédnout si (vracíme se ke slovní zásobě budov ve městě) 

- slovíčka – zjednodušená výslovnost; opsat si do slovníčku a doplnit český překlad podle PS 

str. 79 Slovníček – slova si vyhledat: 

 

a town /taun/   

a city  /sity/   

a street /strít/   

a factory /fektory/  

a bank /benk/   

a supermarket /súp(r)mákit/ 

a shop /šop/   

a café  /kafé/   

a park  /pák/   

a restaurant /restorán/  

a river /riv(r)/   

sea  /sí/    

How many…? /hau meny/  
 

- PS str. 60/cv.7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AJ 4.r. – týden od 8.6. do 12.6.2020 
 

Shapes /čteme: šejps/  překládáme: Tvary  

 

- uč. str. 65 – prohlédnout si 

- viz pracovní list Shapes – prohlédnout si, slovíčka si přepsat do slovníčku (výslovnost 

s anglickými znaky – zkus to ) 

 

- PS str. 65/cv. 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

 

AJ 4.r. – týden od 15.6. do 19.6.2020 

 
- opakování  - viz pracovní list (lekce 13,14,15) (pokud nemáte možnost si doma vytisknout 

prac.list Opakování 13-15 - je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny); popř. 

k vyplnění v učebně AJ na Google classroom 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AJ 4.r. – týden od 22.6. do 26.6.2020 - DOBROVOLNÉ 

  
Pro zábavu a opakování: 

- PS str. 67/cv.4 

- PS str. 68/cv.5 

- PS str. 71-78/ My picture dictionary 

  

 

Thank you for your study! GREAT HOLIDAY! 

 

 
 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz popř.g-mailový kontakt (tel.723 606 494) 
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