
Úkoly z Aj – 4. ročník – 12. 5.  

Dobré ráno, vážení rodiče, 

dnes bych chtěla, aby děti na úkolu pracovaly úplně samy. Vás pouze prosím o případnou pomoc  při 

jeho plnění (kam zapsat v sešitě,…) a o zaslání fotky obou úkolů ze sešitu English (středa- stručný 

obsah videa + dnešní úkol). 

Good morning, children, 

dnes se ve videu vrátíme k zopakování denních aktivit /téměř všechny znáte, není třeba si nové 

zapisovat/. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 

Do sešitu English zapište o svém dni 6 vět-  je jedno, které aktivity si zvolíte, začněte ránem a 
dodržujte časový postup. 
U každé věty chci doplnit i čas slovem, pište různé časy (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá). 
Můžete psát podle vzoru: 
I get up at quarter past five. 
 
Zápis v sešitě bude vypadat takto: 
Tuesday,   12th May 
My day 
1.  (věta) 
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 
 
Good luck. 
 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 
 
 

Úkoly z Aj – 4. ročník – 13. 5.  

Dobré ráno, vážení rodiče, 

dnes bych chtěla, aby děti na úkolu opět pracovaly samy. V PS doplní dvě cvičení, první z nich se zkusí 
naučit číst, výslovnost obtížnějších slov připomenu, Vás prosím pouze o dohled nad splněním úkolu a 
jeho zasláním. 
 
Good morning, children, 
dnes si sledujte i čas, jak dlouho budete úkol psát. 
Open your workbook at page sixty- eight = otevřte si PS na s. 68. 
Nahoře je cvičení 1.  
Slova z šedého rámečku doplň do textu o Gregovi. 
Pak si celé cvičení dvakrát hlasitě přečti-později se ke čtení ještě vrátíme společně, proto splň i tento 
úkol. Výslovnost obtížnějších slov připomínám zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM


RIDES /raids/ 
WATCHES /woči:z/ 
GOES /gouz/ 
AFTER /a: ft (r) / po 
SOMETIMES /samtaimz/ občas, někdy 
EVENING /i:  vnin(g) / 
DOES /daz/ 
THEN /den / pak 
 
PS s. 72- jen horní část- dokresli ručičky hodin podle zadání pod ciferníkem. Velkou ručičku nakresli 
červeně. 
Pak už jen napiš dobu trvání úkolu pod nadpis Quizzy ´s questions, požádej rodiče o fotky a odeslání 
úkolu. 
 
Have a nice day. 
        Drahomíra Soldánová 
 
 
 

Úkoly z Aj – 4. ročník – 15. 5.  

Dobré ráno všem, 

na závěr tohoto týdne Vám posílám písničku o počasí. Na první pohled vypadá obtížně, když se ale 
podíváte na slova - celý text i s překladem přikládám v příloze- uvidíte, kolik z nich už znáte (např. 
z Vánoc), písničkou si je pouze připomenete. 
 
Weather song   Sun, rain, wind and snow  https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 
 
S písničkou pracujte takto:  

1. první poslech- sleduj text v písni 
2. otevři si přílohu a přečti si hlavně překlad, tím si ověříš, jestli jsi písničce rozuměl/a 
3. druhý poslech- buď jen na youtube nebo si písničku pusťte a sleduj text v příloze 
4. Text písničky se nebudete učit zpaměti, není třeba znát všechna slova, do sešitu zapíšete to, 

co se nám bude dál hodit. 
Zápis do sešitu…..…pokud už textu rozumíte, není třeba psát český překlad: 

Friday, 15 th May 
Weather song:                            ………..      píseň o počasí 

           Sun, rain, wind and snow     ………………  slunce, déšť, vítr a sníh 
On a sunny day I ´m happy  

On a sunny day I smile  😊 
We play outside     ………..   my si hrajeme venku 
 

5. třetí poslech 
 

Have a nice weekend. 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 
Weather song   Sun, rain, wind and snow  https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA


On a sunny day I ´m happy   ..… ve slunečném dni já jsem šťastný 
On a sunny day I smile  ………………ve slunečném dni se usmívám 
Flowers bloom in the sunlight…  květiny kvetou ve slunečním svitu 
We play outside      my si hrajeme venku 
And we go and look for butterflies.  …a my jdeme a hledáme motýly 
 
On a rainy day I ´m happy  .. v deštivém dni 
On a rainy day I smile 
Hills and trees look fresh and green  kopce a stromy vypadají svěže a zeleně 
And I see rainbow coloured umbrellas in the streets.  A já vidím deštníky duhových barev na ulicích 
 
On the windy day I ´m happy  … ve větrném dni 
On a windy day I smile 
All the leaves shake and fly   …..a listí se chvěje a létá 
And my kite is flying high in the sky  ….  a můj drak létá vysoko na obloze 
 
On a snowy day I ´m happy   ……  ve sněžícím dni 
On a snowy day I smile 
Snowflakes fall on my window  ….  vločky padají na okna 
Frozen leaves shine like silver stars in a dream     …….  zmrzlé listí září jako stříbrné hvězdy ve snu. 
 

 

 


