
Úkoly z Aj – 4. ročník – 5. 5.  

Dobrý den všem, 

dnes si na odkaze níže otevřete PS na s. 66/1:  

Podle informací z poslechu rozhodněte, zda se mluví o obrázku A nebo o obrázku B. 
Příslušné písmeno zakroužkujte v levém sloupci. 
V poslechu se setkáte se slovíčkem DRIVE /draiv/ a znamená řídit(auto). 

Jděte na stránku www.oxfordlearnersbookshelf.com  
už se jen přihlaste Sign in svým username /email/ a heslem. 
Knihu otevřete tak, že na obálku najedete myší a objeví se Click to open book. 
Knihu zavřete kliknutím na Save and Close /vpravo nahoře/ a pro odhlášení se ze svého účtu klikněte 

na iniciály (v pravém horním rohu obrazovky) a zvolte Sign out 
 
Po skončení poslechu si otevřete přílohu tohoto emailu, kde je znění celého poslechu i s překladem a 
jednotlivé věty se naučte číst. 
Prosím o zaslání řešení poslechu– PS s. 66/1 (buď fotkou nebo vypsáním čísla věty a písmena A nebo B). 
 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 

Poslech: 

1. He plays tennis and basketball. 

2. He ´s got a computer. (= He has got a computer.) 

3. He works in a sports centre. 

4. He likes apples and bananas. 

5. He likes playing the guitar. 

6. He drives a car. 

7. He likes chocolate. 

8. He works with animals. 

 

 

1. On hraje tenis a košíkovou. 

2. On má počítač. 

3. On pracuje ve sportovním centru. 

4. On má rád jablka a banány. 

5. On rád hraje na kytaru. (On má rád hraní na kytaru.) 

6. On řídí auto. 

7. On má rád čokoládu. 

8. On pracuje se zvířaty. 

 

 

 

http://www.oxfordlearnersbookshelf.com/


Úkoly z Aj – 4. ročník – 6. 5.  

Dobrý den, vážení rodiče, 

good morning, children, 

na odkaze níže si zkusíte, jak znáte slovesa pohybu. Některá z nich mohou být pro Vás nová, proto se 

nad případnou chybou nepozastavujte: 

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-verbs_movement-1-uroven?source=explicitExercise 

Další odkaz je video: do sešitu English napište, můžete česky, kdo tam vystupuje, o čem video je, jak 

skončí. Stačí napsat dvěma větami nebo jen jednotlivá slova či slovní spojení (nepište víc než 2 řádky). 

V příštím týdnu Vás požádám o zaslání tohoto úkolu. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GxcGVCEEdcU 

Have a nice day       

Drahomíra Soldánová 

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-verbs_movement-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.youtube.com/watch?v=GxcGVCEEdcU

