
AJ Úkoly a materiály pro vzdělávání na dálku Mgr. Anna-Sofia Wachová 

Ročník: 4. Týden: 1. Datum: 16.-20.3. Téma: Space school 
 

Milý rodiče,  

v Angličtině jsme v lekci 7 – téma: moje škola. Tento týden v tématu pokračujeme. 

SLOVNÍ ZÁSOBA 

Procvičení názvů předmětů zde: 

https://www.learningchocolate.com/content/school-subjects        Poslouchej a opakuj 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/cv2.htm   Spoj obrázky s názvy 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/cv3.htm  Doplň křížovku 

 

Procvičení dnů v týdnu: https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

- Pozor! Píseň začíná slovem „neděle“  

Předložka s dny v týdnu je „ON“ – on Monday (v pondělí) 

                 on Wednesday (ve středu)  

 

Procvičení vyjádření času. Zatím jsme se učili celá hodina a půl 

 celá hodina » o´clock [əˈklok]              It´s … o´clock (je … hodin)  

09:00    It’s nine o‘ clock. 02:00 It’s two o’clock. 

 půl » half past [ha:f]                              It´s half past … (je půl ...)   

» vracíme se k celé hodině, která již proběhla  ⇨ doslova: je půl po… (past = po) 

08:30 It’s half past eight. 02:30 It’s half past two. 

 Předložka s časem je vždy AT    at half past three (v půl čtvrté) 

Všechny tyto dovednosti spojíme v pracovním sešitu str.35/ cv. 4 – Děti si doplní svůj rozvrh hodin a následně napíší 
věty o tom, co kdy v kolik hodin mají. Někteří žáci již mají tento úkol splněný. Pro ně platí úkol napsat 5 vět do 
školního sešitu.  

Všechny zápisy do školního sešitu, prosím, označovat datem a popřípadě stranou a číslem cvičení. Datum lze 
zapisovat takto: 16/3 (ne všechny zápisy již děti umí a s tečkou datumy v Aj nepíšeme). 

ČTENÍ 

Učebnice str.36. Děti přečtou nahlas věty a spojí s obrázkem, který se k této větě hodí. – do šk. sešitu (číslo a 
písmeno) 

PSANÍ 

Pracovní sešit str.36/ cv. 5 a 6.  

Děkuji za Vaši spolupráci. Tento objem práce je orientační. Budu velmi ráda za Vaši zpětnou vazbu (mail na 
stránkách školy), zda učivo v tomto objemu lze zvládat, zda mohu přidat či naopak ubrat. Vím, že je to individuální, ale 
zkusíme najít nějaký střed.  

https://www.learningchocolate.com/content/school-subjects
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/cv2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/cv3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck


Zde jsou aktivity pro práci navíc. (od 4. do 10. cvičení) 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/cv4.htm 
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