
Milé děti, vážení rodiče,  

čas letí …. a za oknem už je květen.  

Děkuji všem, kdo mi poslal své vypracované úkoly. Vidím, že Vám práce doma jde dobře a poprali 

jste se s docela nepříjemnými gramatickými konstrukcemi.  

Jsme ve druhé polovině Unit 9 a tento týden pokračujeme s tématem „My free time“. 

 

Děti by měly zvládat základní otázky a odpovědi:  

What do you do in your free time? In my free time I play….., I go …., I …. 

Do you play tennis? Yes, I do. /No, I don’t.  

 

A musíte umět správně použit předložky: 

 

On + den v týdnu = on Monday, on Tuesday (den v týdnu je v AJ vždy velkým) 

 

In – v    in my free time,  

in the box – v krabici,  

in the Czech Republic – v České republice,  

in Ostrava – v Ostravě… 

 

from – z  I’m from the Czech Republic - Jsem z České republiky. 

 

with – s  I play football with my friends. Hraju fotbal se svými kamarády.  

 

1. Učebnice str. 44, přečtěte si dva dopisy a přeložte je ústně. Spojte je s obrázky dole na 

stránce ústně.  

2. Pracovní sešit str. 45 cvičení 7: přečtěte si popisy a určete, o kom je řeč, písmenko 

postavy napište vedle textu. Vypracované cvičení nemusíte posílat. 

 

 

Nadále nabízím dobrovolnou videokonzultaci:  

pro žáky 4.A bude  ve čtvrtek, 7.5., v 9:00 na odkaze https://telekonference.eu/join/exx8me . 
 

pro žáky 4.B - ve čtvrtek, 7.5., v 11:00 na odkaze https://telekonference.eu/join/zrm0vk.  

 

 

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

telefon nebo tablet), připojení k internetu 

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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