
30.3. - 3.4.2020                               Angličtina                                              4.třída 
 
- projdi si nejdříve slovíčka v aplikaci WocaBee - „balík“ s názvem učebnice 45 – 46 

- přepiš si slovíčka (samozřejmě i český překlad z pracovního sešitu na straně 96), která máš 

naskenovaná v příloze 

- otevři si učebnici na str.45 – jen si zběžně prohlédni a přečti text – není nutné překládat, jen ať víš 

o čem to tak asi je. 

Zkus zodpovědět následující otázky: (odpovědi napiš do školního sešitu, stačí jednoduše, ne celou 

větou, jen pro kontrolu, ať pak vím, že jsi tomu rozuměl(-a). Před každou odpověď nejdříve napiš 

číslo otázky – ať se v tom vyznám :-) 

Kdyby sis s některou otázkou nevěděl(-a) opravdu rady, zeptej se rodičů. Ale zkus na to přijít 

sám(sama) a podle slovíček, které znáš, zkus odhadnout smysl otázky. 

 

1.)What day is it? 
2.)How many channels are there? 
3.)What‘s on Channel 3 at four o‘clock? 
4.)What channel is „Animal Watch“ on? 
5.)Which animals is it about? 
6.)What time is „It‘s Cool!“ on? 
7.)What‘s on Channel 2 at half past five? 
8.)How many sports programmes are on Monday? 
9.)Who‘s playing football? 
 
 
Pracovní sešit str. 57/1 – zkus doplnit z šedého rámečku do vět, nemusíš postupně, klidně 

napřeskáčku,  co víš, napiš 

 

Pracovní sešit str. 57/2 – do rámečku nakresli obrázek svého oblíbeného programu a něco o něm 

napiš ….. návodem ti může být cvičení 1. 

 
Učebnice str. 46 – Colin in Computerland!!!! 

- přečti si a zkus přeložit 

- najdi fráze z článku a opiš jejich anglický překlad do školního sešitu: vždycky napiš písmenko dané 

věty a k tomu číslo obrázku, kde jsi tuto větu našel (našla) 

 

NAPŘ: a) Co to je?  ………do sešitu pak napíšeš: a) 2.What‘s this? …….(tenhle příklad také napiš) 
                                                                                                                                                    
b) Pojď! 
c) Kde jsme? 
d) nový kód 
e) Připraveni odstartovat. 
f) Je to velmi nebezpečné! 
 
 
Pracovní sešit str. 58/1 – dopiš odpovědi, co je na obrázcích 

                                              začni vždy ….. It‘s a ………..      nebo v případě množného čísla They are …. 
 
58/2 – vyber ten pravý kód a číslovkami (slovy) jej napiš na linky 

58/3 – na pomoc si vezmi učebnici str.46, najdi tyto věty a dopiš je. 



                      JEN PRO RODIČE - PRO KONTROLU 
 
 
Učebnice str.45 

  
děti mají v sešitech jen číslo otátky a jednoduché odpovědi, viz tučně vytištěné níže: 
 
1.)What day is it? 
     Jaký je to den?    ……………………… Monday 
2.)How many channels are there? 
     Kolik kanálů (programů) tam je?  ……………….. 3 
3.)What‘s on Channel 3 at four o‘clock? 
     Co je na kanálu 3 ve čtyři hodiny? ………………...Jim and Johnny 
4.)What channel is „Animal Watch“ on? 
    Na kterém kanálu je  „Animal Watch“? ………….Channel 1 
5.)Which animals is it about? 
     O jakých zvířatech to je? …………………….cheetahs (gepardi) 
6.)What time is „It‘s Cool!“ on? 
     V kolik hodin je „It‘s Cool!“? ….…………. at half past four (4:30) 
7.)What‘s on Channel 2 at half past five? 
     Co je na kanálu 2 o půl šesté? ……………….. Win a Million! 
8.)How many sports programmes are on Monday? 
     Kolik sportovních programů je v pondělí? …..……..one (1) 
9.)Who‘s playing football? 
     Kdo hraje fotbal? ………………………… Manchester United and Liverpool 
 
 
 
 
Učebnice str. 46 – Colin in Computerland!!!! 

 
děti mají v sešitech písmenko zadání + číslo obrázku, ve kterém se to nachází + anglický překlad 
opsaný z učebnice, opět viz tučně vytištěno: 
 

 

a) Co to je?  ……………………....… a) 2.What‘s this? 
b) Pojď!      ……………………….….. b) 8. Come on! 
c) Kde jsme?………………...……… c) 4. Where are we? 
d) nový kód ………………...………. d) 3. a new code 
e) Připraveni odstartovat!…….. e) 5. Ready for také off! 
f) Je to velmi nebezpečné!……. f) 4. It‘s very dangerous! 


