
Milé děti, vážení rodiče,  

doufám, že se máte dobře, kromě studia si užíváte i sluneční dny. Děkuji všem, kdo mi zaslal své 

vypracované úkoly z minulého týdne. Ti z Vás, kdo to nestihl, mohou to doposlat.    

Tento týden pokračujeme v tématu „Free time“ (Volný čas). Hlavně prosím opakujte slovní zásobu 

z minulé prezentace https://youtu.be/ishf51rMnnk.  Další úkoly děti dělají samostatně a 

NEMUSÍTE mi je posílat: 

 

1. Pracovní sešit str. 42 cvičení 1: doplň slova z rámečku. 

2. Pracovní sešit str. 42 cvičení 2: podívej se na obrázky (rozvrh aktivit na týden) a do 

otázek doplňte který den, jakou aktivitu holčička dělá.  

3. Pracovní sešit str. 43 cvičení 3: doplň tabulku: jeden sloupec bude písmenko s aktivitou, 

druhý sloupec anglicky název té aktivity.  

4. Pracovní sešit str. 43 cvičení 4: podívej se na obrázek a odpověz podle vzoru: Yes, I do. / 

No, I don’t .  

5. Učebnice str. 42 – 43 opakovat  čtení a překládat.  

6. Minule jste poslouchali písničku o tom, co holčička ráda dělá 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0 .  

Všimněte si, že zpívá, například:  

I like dancing, but I don’t like dancing with the bear.  

Po slově like v AJ používáme také slovesa s koncovkou „ing“:  

like + sloveso  + ing.  

Doporučuji udělat quizz na tuto písničku ústně nebo on-line, na odkaze 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLxj6kJPj3_LG6XBgJaeyobdS2DWJlgwAbO

OmtDpZ0VLPWA/viewform?usp=sf_link (výsledky testů se objeví po ukončení kvízu).  

 

Představ si, že jsi ta holka z písničky, a někdo se ti ptá, co ráda děláš: „ What do you like to 

do?“, a ty odpovídáš v první osobě (já).  

Abys mohl(a) správně odpovědět, tady je minislovníček: 

bear – medvěd 

air – vzduch 

with – předložka „s“ 

spoon – lžíce 

Moon – Měsíc 

upside-down – vzhůru nohama 

merry-go-round – kolotoč 

sheep – ovečka    

 

  

 

Nadále nabízím dobrovolnou videokonzultaci pro žáky 4.B ve čtvrtek 30.4. v 11:00 na odkaze 

https://telekonference.eu/join/zrm0vk.  

Videokonzultace pro žáky 4.A bude také 30.4., ve čtvrtek, v 9:00 na odkaze 
https://telekonference.eu/join/exx8me . 
  

 

Co potřebujete: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem (popřípadě chytrý 

telefon nebo tablet), připojení k internetu 

https://youtu.be/ishf51rMnnk
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLxj6kJPj3_LG6XBgJaeyobdS2DWJlgwAbOOmtDpZ0VLPWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYLxj6kJPj3_LG6XBgJaeyobdS2DWJlgwAbOOmtDpZ0VLPWA/viewform?usp=sf_link
https://telekonference.eu/join/zrm0vk
https://telekonference.eu/join/exx8me


Poté zadáte jen své jméno (např. Jan Starý) a dáte povolit mikrofon a webkameru a jste TAM. NIC 

se neinstaluje. 

Proč: je to dobrovolné, můžete mi položit otázky, číst nebo jen tak budeme komunikovat. 

Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může naistalovat (dole 

odkaz, trvá to asi minutu) 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

Mějte se hezky,  

Olga Bendová 
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