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Ročník: 4. Týden: 2. Datum: 23.-27.3 Téma: Space school 
 

Milí rodiče a žáci, 

V tomto týdnu dále procvičujeme školní předměty, vyjádření času a použití předložek  

on (+ den v týdnu) a at (+čas). Celý seznam aktivit si během týdne rozvrhněte podle své 

potřeby. 

1) Psaní slovní zásoby lekce 7. Posílám naskenovaný pracovní list – strana 1. Pokud 

budete tisknout a lepit do sešitu, děti opíší slovíčka do políček. Pokud nemáte 

možnost tisknout, děti píší do sešitu slovo anglicky a k němu český překlad.  

 

2) Spojte dvě půlky vět, které k sobě patří. Do sešitu zapište číslo a k tomu písmeno. 

Jednu (libovolnou) větu přepište do sešitu. (po vypracování- kontrola – text str.36) 

1 We’ve got Maths at  A can play football with my friend. 
2 At break I B Is Miss Kennedy. 

3 It’s my C children in my classs 

4 My class teacher’s name  D half past nine. 
5 There are twenty-five E favourite lesson. 

 

3) Pracovní sešit str.37/ cv.7. Zde jsou tři rozvrhy. Děti si přečtou dva texty a napíší 

jméno osoby, ke které rozvrh patří. Dle třetího rozvrhu doplní tyto věty: 

Name: _________ 
1) On Tuesday we’ve got P.E.,__________ and Music. 
2) On ______ we’ve got Science. Music and History. 
3) __ ________ we‘ ve got Swimming. 
4) On Friday we haven’t got ____________. 
5) We’ve got English on _________,__________ and Friday. 

 

4) Hodiny: Do školního sešitu si narýsujte 6 kružnic s poloměrem 2 cm – ty budou 

vyjadřovat ciferník. V každém ciferníku si vyznačte čísla (1-12).  

Zakreslete hodinové ručičky dle těchto vyjádření času. Odlište ručičky barvami: 

červená – hodinovka, modrá – minutovka.  

a) half past one  b) eleven o’clock  c) three o’clock 

d) half past three  e) six o’clock  f) half past six 

5) Pracovní list Space school strana 2.  

1. Spojte předmět a čas, pište věty (nezapomeňte na předložky).  

2. Rozstříhaný text slepte ve správném pořadí (pokud budete mít tištěnou kopii, nalepte 

do sešitu; popřípadě přepište). 



 

Aktivity k doplnění/ navíc/ z nudy/ za trest (od Vás rodičů, ne ode mne)…jak to kdo 

pojme  

Opakování počasí a roční období https://www.learningchocolate.com/content/seasons-and-weather 

Dny v týdnu – šibenice https://www.englishexercises.org/hangman/game.asp?id=10080#a 

Opakování tématu dům a nábytek.https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/things/index.htm 

 

Pro malé spisovatele  - vytvořte svou pohádku/ scifi příběh nebo horor.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1 

 

Have fun with English! 
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