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1. V uč. na str. 43 je písnička. Poslechni si ji na následujícím odkazu. 

https://youtu.be/xtV6JtKHi2Q 

Potom si ji přečti v učebnici a zkus si ji sám celou přeložit. Znovu si ji pusť a sleduj text 

v učebnici. Postupně se ji nauč zpaměti, denně třeba jen 2 řádky nebo 1 sloku. Zaleží 

na tom, jak ti to půjde. Činnosti, o kterých se zpívá, přitom předváděj.                           

Už se těším, až si ji po návratu do školy společně zazpíváme. 

 

2. P. S. 45/7 – Dvě děti popisují, co dělají ve volném čase. Pozorně si text přečti, přelož a 

podle obrázků rozhodni, o které děti se jedná. 

 

3. Poslední úkol je dlouhodobý, dej si na něm záležet. Je to projekt MY FREE TIME. 

Potřebuješ k tomu větší papír (velikost A3, nemusí být tvrdý). V sešitě English máš 

napsaný stručně svůj deník – Diary. V projektu už budeš psát o sobě celé věty. Stačí, 

když si vybereš 1 činnost za den a k ní nakreslíš obrázek, který tu činnost vyjadřuje. 

Na následující stránce máš inspiraci. Papír si rozděl tužkou na 7 dnů v týdnu. Piš 

aktivity, které jsou pro tebe typické. Ve škole by podle toho, cos napsal, spolužáci 

měli poznat, že se jedná o tebe.:) 

ÚKOLY NAVÍC – DOBROVOLNÉ 

●  Komiks The Dragon crown na str. 45 (fishing rod – rybářský prut, hide /haid/- schovat se) 

●  Opakuj si číslice (sešit Vocabulary ze 3. třídy, uč. str. 62) 

●  Na YouTube si napiš CHIT CHAT PÍSNIČKY, pusť si a zazpívej některé z 3. a 4. třídy.   

●  Další   písnička ze 4. třídy byla 4 SEASONS – SPRINGTIME IS WARM. Taky si ji připomeň. 

● Stránky na další procvičování angličtiny: www.umimeanglicky.cz, https://agendaweb.org/ 

 

Český text písničky v učebnici 

Já hraji košíkovou o nedělích a počítačové hry v pondělky.                                                            

V úterky chodím plavat a ve středu na ryby. 

Ve čtvrtky chodím běhat. To je moje oblíbená činnost, kterou dělám.                                  

Chodím běhat do parku. Hraju na trumpetu také. 

V pátky chodím bruslit nahoru a dolů ulicí. O sobotách zůstávám v posteli a SPÍM, SPÍM, 

SPÍM! 
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