
 

Všechny u Vás doma moc chválím za trpělivost, ochotu a snahu se dálkově 

učit. Děkuji  

 
Vypracované úkoly a pracovní listy si nechte prozatím u sebe, až bude příležitost, společně si 

je projdeme, zkontrolujeme a doladíme. 

 

AJ 4.r. – týden od 6.4. do 10.4.2020 
 

Easter /čteme: Íst(r)/  Velikonoce 

 

Pro zábavu můžeš zhlédnout : 

https://www.youtube.com/watch?v=-ukxPbYadws 

https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA 

 

- (uč. str. 74, 75 – prohlédnout si) 

   

HAPPY EASTER! 

 

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

 

AJ 4.r. – týden od 13.4. do 17.4.2020 
 

The clothes  /čteme: D klouts/ Oblečení 

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

str. 43 nebo PS str. 79 Slovníček – slova si vyhledat: 

 

clothes  /kloudz/   

socks   /soks/   

shoes   /šúz/   

jeans   /džínz/   

trousers  /trauz(r)z/  

trainers  /trejn(r)z/  

a coat   /kout/   

a blouse  /blauz/   

a shirt   /šé(r)t/   

a cap   /kep/   

a T-shirt  /tý šé(r)t/  

a skirt   /ské(r)t/   

a jumper  /džamp(r)/  
 
- uč. str. 43, 46 – prohlédnout si 

 

- připomenout si: 

Have you got a/an…?    /čteme: Hév jú gót e/en…?/  Máš…? 

Yes, I have.    /Jez, aj hev./    Ano, mám. 

No, I haven´t.   /Nou, aj hevnt./   Ne, nemám. 



 

Have you got a pink blouse?  /Hév jú gót e pink blauz?/ Máš růžovou halenku? 

Have you got a brown bag?  /Hév jú gót e braun beg?/ Máš hnědou tašku? 

 

 

- PS str. 43/cv. 1,2  

 

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

 

AJ 4.r. – týden od 20.4. do 24.4.2020 

 
- PS str. 45/cv. 5,6 

- PS str. 46/ cv.7 

- PS str.47/celá stránka 

- PS str.49/cv. (4), 5 

- PS str.50/ cv. 6,7 

 

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

 

AJ 4.r. – týden od 27.4. do 1.5.2020 

 
There is…/there are…  /čteme: Dér iz…/dér á(r)…/ Tam je…/Tma jsou… 

- uč. str. 51,53 – prohlédnout si 

 

- zapamatovat si: 

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

There are…  /Dér á(r)…/  Tam jsou… 
 

There is an apple on the desk.  Na stole je jablko. (Tam je jablko.) 

There are three cassettes on the desk. Na stole jsou 3 kazety. (Tam jsou 3 kazety.)  

 

- PS str. 51/ cv.1,2 

- uč. str. 53 – k obrázku u papouška do sešitu angličtiny napsat 8 vět (viz věty výše) 

  

Thank you for your study! Good luck! 

 

 

V případě potřeby využijte mailový kontakt: 

vrnatova.zscerhovice@seznam.cz 

 

Pro volné chvíle : 

http://www.bridge-online.cz/casopis-play/play-march-2020/ 

 
 


