
Úkoly z Aj – 4. ročník - 14. 4.  

Dobrý den, vážení rodiče, 

good morning children, 

dnes si na odkaze níže pusťte písničku o denních aktivitách a naučte se ji s doprovodem zpívat, pobavte se i 

předváděním aktivit: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ 

V příloze je písnička i s překladem přepsaná. 
 
Do sešitu ke slovíčkům z minulého týdne si dopište:  
 

WASH  /woš/my face / feis/………………………  umývat si obličej 
BRUSH my teeth /braš , ti: f/ …………... čistit si zuby 
GET DRESSED  /get dresd/ ………………… oblékat se 
IN THE MORNING  ……………………………..  ráno 
 
Zítra nás čeká testík, proto si zopakujte základní slovní zásobu v učebnici. Když si otevřete učebnici, na jejím 
vnitřním obale najdete tabulku. Má 2 sloupečky: Unit= lekce a Language /lengwidž/= jazyk. Pod tímto 
názvem= ve sloupečku Language jsou v podstatě tato základní slovíčka, tento sloupec si přečtěte od lekce 1 
až po lekci 6. 

HAVE A NICE DAY  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 
 
This is the way we wash /woš/ our /au(r)/ face             Toto je cesta= způsob ( =Tak) my si myjeme náš obličej 
early in the morning.                                                            brzy ráno. 
7 x : Wash 
This is the way we comb /coum/ our hair                      Toto je cesta= způsob ( tak) my si češeme naše vlasy 
early in the morning.      
7 x: Comb            
This is the way we brush our teeth                            Toto je cesta= způsob ( tak) my si čistíme naše zuby 
early in the morning.     
7x: Brush 
This is the way we get dressed                        Toto je cesta= způsob ( tak) my se oblékáme 
early in the morning.      
This is the way we go to school                        Toto je cesta= způsob ( tak) my jdeme do školy 
early in the morning.           
 
 
                              
Úkoly z Aj – 4. ročník - 15. 4.  

Dobrý den, 
dnes nás čeká testík, který si otevřete na odkaze níže. Prosím změřte si čas, jak dlouho Vám bude trvat jeho 
vyplnění a do poslední otázky tento čas napište. Pokud se v otázce se stručnou odpovědí vyskytnou jednotlivá 
slova nebo slovní spojení, napište je buď anglicky nebo česky (překlad). 
https://forms.gle/DkWnCd91YdcpwwXW6 

Good luck. 

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ
https://forms.gle/DkWnCd91YdcpwwXW6


Úkoly z Aj – 4. ročník - 17. 4.  

Dobrý den všem, 
děkuji všem poctivcům za vyplněný test. I já jsem některé „červené“ odpovědi zkoumala, kde je chyba. Snad 
jste si pak přepočítali dosažené body a pochválili se. Moc času Vám test nezabral,( nebojte, nebude příště 
delší, já jsem ho tvořila víc než hodinu). Jde o to, abyste si uvědomili, co ještě potřebujete procvičit  případný 
volný čas věnujte opakování a procvičování. V této době se aspoň učte slovíčka, když už nemůžeme 
komunikovat.  
K testu ještě připomínám: pokud otázka začíná DO…? je v odpovědi také DO ( DON ´T). 
Odpověď I am watching TV znamená, že se dívám zrovna teď (=já jsem dívající se)- to se budeme učit, chyba 
to nebyla. I watch = dívám se kdykoliv. 
 
Dnes začněte křížovkou (dřív, než se podíváte na další práci). 

Na volný list papíru nebo do sešitu si ji vyluštíte- připomínám postup: napíšeš slovo anglicky a zakroužkuješ 
dané písmeno, zakroužkovaná písmena si pak přepiš a máš tajenku. 

1. jablko- 3.- to znamená, že napíšeš slovo jablko anglicky a zakroužkuješ písmeno třetí 
2. sprcha – 3.  (máme spojení mít sprchu= sprchovat se) 
3. umývat – 3. 
4. čtvrt – 5. 
5. svetr- 3. 
6. čtvrtek – 7. 
7. nádraží – 7. 

KŘÍŽOVKU SI POCTIVÉ VYLUŠTĚTE, ABYSTE SI PROCVIČILI SLOVÍČKA.  

Řešení si zkontrolujte v příloze. 

Po vyřešení křížovky si vezmi CD z PS- najdi si poslech č. 14 (Johnny…) nebo si písničku pusť na tomto odkaze- 

nedívej se na ni a opět si zkus, která slovíčka poznáš. Pak si otevři učebnici  s. 50, znovu si poslechněte a 

pokuste se nacvičit si čtení nebo zpěv. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 

Také si zkuste písničku přeložit, překlad najdete v příloze. 

Připomínám, že procvičovat AJ můžete i na školákově:  https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida 

Have a nice day and weekend. 

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

Řešení křížovky: 

1. jablko- 3.-  APPLE 
2. sprcha – 3.  - SHOWER 
3. umývat – 3.- WASH 
4. čtvrt – 5. -QUARTER 
5. svetr- 3.- JUMPER 
6. čtvrtek – 7.- THURSDAY 
7. nádraží – 7- STATION………………………..POSTMAN / poustmen/ = pošťák 

Překlad písničky s. 50: Johnny is a postman: 
Johnny je pošťák 
on nosí poštáckou čepici. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida


On přináší pohlednice a dopisy 
do každého domu a bytu. 
 
Johnny je pošťák 
on řídí poštovní dodávku. 
On zná, kde každý bydlí- 
on je chytrý muž. 
 
Johnny je pošťák 
on pracuje tvrdě každý den. 
Ale když Flossy štěká na něho, 
on vždy utíká pryč. 
 
 

 


