
Úkoly z Aj – 4. ročník - 21. 4.  

Dobrý den, vážení rodiče, 
good morning children, 
 
příběh We are late už znáte (úkol ze 7. 4. ), dnes se ho naučte krásně číst. Je dobré si ho znovu pustit 
na CD nebo tady: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 
Hodiny v angličtině jsme si už vysvětlovali, v tomto videu, i když je trochu delší, máme shrnutí, nás 
letos zajímá čtvrt, půl, tři čtvrtě, ale příští rok bude čas podrobněji, tak ať máme náskok aspoň 
v tomhle: 
https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U 
Teď si sami zkuste určování času: otevřete si obě cvičení- What ´s the time? + Clock: 
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time 
Vím, že dnešní práci po Vás nemůžu nijak zkontrolovat, až se vrátíme do školy, uvidím, kdo ji opravdu 
splnil. 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 

Úkoly z Aj – 4. ročník - 22. 4.  

Dobrý den všem, 
dnes budete pracovat v PS s. 62/1- je to poslech, ale vy k hodinám na nejbližší místo napíšete čas 
slovem- pozor, kdy je čtvrt po a čtvrt do. 
PS s. 62/2 – slova v rámečku doplňte do textu, nacvičte si čtení. 
Obě cvičení si potom zkontrolujte v příloze. 
Na procvičení poslechu máme další písničku: 
https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk 
What do you do every day?  (Co děláš každý den?) 
Písničku si jako vždy pusťte nejprve bez titulků. Pak s titulky, ale tam je chyba.  Pokuste se ji najít.        
(Kdo najde sám, zaznačte to do sešitu a pochvalte se) 
Z přílohy si celou písničku opište do sešitu English, postupně se ji budeme učit zpívat. 
Prosím o zaslání ofocených úkolů v sešitě English – od 7.4. – začíná to slovíčky GET UP,… 
 
Děkuji a přeji hezký den. 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 
ŘEŠENÍ:  PS s. 62/1: k hodinám dopiš čas: 
quarter past seven 
half past eight 
quarter to eight 
seven o ´clock 
 
PS s. 62/2:  
I get up at seven o ´clock. 
I have a shower at   
quarter past seven. 
I have breakfast at   
quarter to eight and at 
half past eight I 
go to school. 
 
What do you do every day?   https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk 
I clean my room   uklízím můj pokoj 
I wash my face 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Alg7RDp29-U
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/time
https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk
https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk


I ride a bike 
I take a bath   koupu se 
I comb my hair      češu si vlasy 
I brush my teeth   čistím si zuby 
I read a book    čtu 
I watch TV. 
 
 

Úkoly z Aj – 4. ročník - 24. 4.  

Dobrý den všem, 

dnes se naučte zpívat středeční písničku- samozřejmě s textem a pokuste se ji pantomimicky ztvárnit. 

Lépe se Vám budou slovíčka pamatovat. 

https://www.youtube.com/watch?v=BYZ0PCVd6wk 

What do you do every day?  (Co děláš každý den?) 

PS s. 66/2 

Zde jsou 3 děti, 3 texty. Vaším úkolem je zjistit, čí je aktovka dole na obrázku. Nacvičte si hlasité čtení. 

Není jednoduché, tentokrát nemáte nahrávku, proto připomínám výslovnost těžších slov (ta si 

nemusíte psát, je to jen pro porozumění textu). 

always /o:lweys/ vždy 
packet /pekit/ balíček (sáček s lupínky) 
sometimes /samtaimz/  občas 
watches /wočiz/ dívá se na TV 
too / tu:/ také 
brings /brin (g)s/ přináší 
 
Příští týden se setkáme na videohovoru, jeho obsah (bude tam i toto čtení) a přesný čas Vám pošlu 

v pondělí. Kdo už nyní víte, že můžete v úterý mezi 13.00 – 14.00, napište mi, další termín bude 

ve středu ráno od 9. 30 – 10.30.  

Kdo ještě bude potřebovat udělat registraci na učebnici, napište mi. V úterý s tím budu počítat. 

HAVE A NICE DAY  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 
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