
6.4. – 10.4.2020                         Angličtina                                      4.třída 

 

Nejdříve, než se pustíš do práce, mrkni na WocaBee, jsou tam slovíčka ke článku, který bude 

pro tento týden. Slovíčka si do slovníčku nezapisuj, jen je naposlouchej, ať víš správnou 

výslovnost a rozumíš, o čem se v článku píše. 

 

Některé věci z tohoto zadání opět zkusíme přes Skype, tak pak jen zkontrolujte, jestli jsme to 

spolu zvládli a jestli to máte všechno! ☺ 

 

Učebnice str.47 – zběžně si přečti, abys věděl (-a) o čem článek asi je. 

Najdi v textu odpovědi na otázky a přečti je rodičům. Tohle zkusíme přes Skype, ale poprosila 

bych tohle cvičení znova ještě jednou doma každý sám. 

Otázky: 

1.)Why is Australia great for surfing? 

2.)What can the boy from Canada do? 

3.)Why do rock climbers wear a special harness? 

4.)When do the children ride their mountain bikes? 

 

Učebnice str. 47 – otázky dole (1. – 4.) .. odpovědět podle sebe – ústně 

 

Pracovní sešit str. 59/ v šedém rámečku nahoře jsou odpovědi, které použiješ na otázky 1 – 4 

 

Přepiš si do slovníčku slova, která jsou vyfocena v příloze (jsou jen DVĚ!!!!! ☺ )  

 

 

 

 

 



              PRO RODIČE – KONTROLA odpovědí na otázky z učebnice str. 47. 

 

1.)Why is Australia great for surfing? …………….  

    Proč je Austrálie skvělá na surfování? 

Obrázek 1: There are long, sandy beaches and the waves are very big.        

                    Jsou tam dlouhé, písečné pláže a vlny jsou velmi velké.  

 

2.)What can the boy from Canada do?......... 

    Co může chlapec z Kanady dělat? 

Obrázek 4: He likes snowboarding. He can go very fast and jump very high. 

                    Má rád snowboarding. Může jezdit velmi rychle a skákat velmi vysoko. 

 

3.)Why do rock climbers wear a special harness?........ 

     Proč si horolezci oblékají speciální výstroj?  

Obrázek 3: Rock climbing is dangerous. 

                     Horolezectví je nebezpečné. 

 

4.)When do the children ride their mountain bikes? 

    Kdy jezdí děti na horských kolech? 

Obrázek 2: Every Saturday afternoon. 

                    Každou sobotu odpoledne. 

 

  


