
 

Všechny u Vás doma opět moc chválím za trpělivost, ochotu a snahu se učit na 

dálku. Děkuji a prosím - VYDRŽTE 

 
Pro připomenutí: vypracované úkoly a pracovní listy si nechte prozatím u sebe, až bude 

příležitost, společně si je projdeme, zkontrolujeme a doladíme. 

 

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

 

AJ 4.r. – týden od 4.5. do 8.5.2020 
 

- pokračujeme v učivu vazbou There is…, There are… 

- uč. str. 53/2.část – prohlédnout si 

 

- připomenout si: 

There is…     /čteme: Dér iz…/  Tam je… 

There are… /Dér á(r)…/   Tam jsou… 
 

- zapamatovat si: 

Is there…?  /Iz dé(r)…?/   Je tam…? (? - otázka) 

Yes, there is. /Jez, dé(r) iz./  Ano, je tam. (+ kladná odpověď) 

No, there isn´t. /Nou, dé(r) iznt./  Ne, není tam.(- záporná odpověď)
  

- PS str. 53/celá stránka 

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

 

AJ 4.r. – týden od 11.5. do 15.5.2020 
 

- opakování  - viz pracovní list (lekce 10, 11, 12) (pokud nemáte možnost si doma vytisknout 

prac.list Opakování 10-12 - je možné si vyzvednout v ředitelně školy v úřední hodiny); popř. 

k vyplnění v učebně AJ na Google classroom 

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

 

AJ 4.r. – týden od 18.5. do 22.5.2020 

 
How many…? /čteme: Hau meny…?/ překládáme: Kolik…? 

 

How many buses are there? /Hau meny basiz ár dér?/   Kolik je tam autobusů? 

How many bicycles can you see? /Hau meny bajsikls ken ju sí?/ Kolik kol vidíš? 

          (Kolik kol můžeš vidět?) 

- uč. str. 57, 59 – prohlédnout si 

- uč. str. 60 – prohlédnout si popř. si zkusit přečíst  

- PS str. 57/cv.1 

- PS str. 59/cv.5,6 

 

 

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

 



AJ 4.r. – týden od 25.5. do 29.5.2020 

 
What time is it? /Wot tajm iz it?/ Kolik je hodin? 

 

- uč. str. 61, 63 – prohlédnout si 

 

- zapamatovat si: 

It´s … o´clock.  /Its … e klok./  Je … hodin. (časový údaj) 

It´s five o´clock.  /Its fajv e klok./  Je 5 hodin. 

It´s eight o´clock.  /Its ejt e klok./  Je 8 hodin. 
 

- PS str. 61/cv.1 

- PS str. 63/cv.3 

- PS str. 64/cv.4 

  

Thank you for your study! Good luck! Be healthy! 

 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz popř.g-mailový kontakt 
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