Úkoly z Aj – 4. ročník - 7. 4.
Dobrý den všem,

Na volný list papíru nebo do sešitu si dnes vyluštíme křížovku tak, jak už jsme to dělali. Napíšeš
slovo anglicky a zakroužkuješ dané písmeno, zakroužkovaná písmena si pak přepiš a máš
tajenku= 3 slova.
1. číslo 30- 2.- to znamená, že napíšeš slovo třicet anglicky a zakroužkuješ písmeno druhé
2. knihovna- 5.
3. číslo 11- 4.
4. mít rád – 4.
5. kino- 6.
6. naproti- 5
7. kostel-2.
8. počítač-2.
9. plavání- 2.
10. košíková- 5.
11. tvoje – 4.
Řešení křížovky si zkontrolujte v příloze.
Po vyřešení křížovky si otevři učebnici s. 48 – We are late= My jsme se zpozdili ( jsme pozdě).příběh

si pusťte na tomto již známém odkaze nebo na CD v PS. Příběh si poslechněte a pokuste se
nacvičit si čtení.
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Přikládám překlad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je téměř tři čtvrtě na 10. Zpozdila jsem se do práce.
Pojď, Gregu. Je téměř tři čtvrtě na 10
Co? Já obvykle vstávám v 7 hodin do školy. Já vím, já vím. Zpozdili jsme se.
Ty nemůžeš mít sprchu (sprchovat se) dnes.
Ale… Já vždycky mám sprchu.
Ne dnes, Gregu. Pojď. Zpozdili jsme se.
Ale já vždycky mám snídani před tím, než jdu do školy.
Ne, Gregu. ne dnes. Právě měj jablko= vem si jenom jablko.
Oh, je ještě tma.
Podívej se na hodiny, mami. Je to naopak (= horní strana dolů)
Oh ne. Promiň, Gregu. je pouze čtvrt po čtvrté= čtvrt na pět.

Zápis do sešitu: to tučně vytištěné- napište si to na novou stranu v sešitě, vždy si vynechejte 1 řádek,
postupně si budeme slovíčka přidávat:

GET UP / get ap/…………………….. vstávat
HAVE a SHOWER /šau (r)/……… mít sprchu = sprchovat se
HAVE BREAKFAST ……………………. mít snídani, snídat
I KNOW /nou/ ……………………….. já vím
QUARTER /kwo: t(r)/….. čtvrt
QUARTER PAST /pa:st/ ……čtvrt po

…………..quarter past one= čtvrt po jedné= čtvrt na dvě

QUARTER TO /tu/……. čtvrt do= tři čtvrtě …. quarte to one = čtvrt do jedné = tři čtvrtě na jednu
Good luck!
S pozdravem Drahomíra Soldánová

Kontrola DÚ ze 7 4. – křížovka
Řešení:
1. thirty
2. library
3. eleven
4. like
5. cinema
6. opposite
7. church- ! CH jsou v AJ dvě písmena
8- computer
9. swimming
10. basketball
11. your ……..HAVE a SHOWER /šau (r)/… mít sprchu = sprchovat se

Úkoly z Aj – 4. ročník - 8. 4.
Naposledy v tomto týdnu Vás zdravím. Dnes sázím na Vaši poctivost, že splníte zadané úkoly sami.
Práci udělejte poctivě, pokud ji odbudete, uškodíte sami sobě.

Znovu si poslechněte příběh lekce 7- s. 48 a nacvičte si čtení -na CD nebo na tomto odkaze:
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Příští středu Vás čeká testík, proto si zopakujte: na papír si napište dny v týdnu- kontrola je v učebnici
na s. 42.
A co čísla 1-100? Napište si je do dvaceti a pak po desítkách - kontrola v sešitě, v učebnici na s. 10.

A protože máme Velikonoce, přikládám i velikonoční slovní zásobu, pamatujete si slovíčka?
https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4
Ta nejdůležitější jsou: bunny= rabbit, basket, chocolate, eggs, carrot cake, chick, cupcakes,
A ještě velikonoční písničku, tu se naučte zpívat: How many eggs in the Easter basket? = Kolik vajíček ve
velikonočním koši?
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzq5ZSbnzI
HAPPY EASTER!
Drahomíra Soldánová

