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Milí čtvrťáci, tento týden zakončíme lekci 9 – My free time. A protože se blíží velikonoční 

svátky, posílám také prezentaci  EASTER – VELIKONOCE. 

1. Uč. str. 44 

Přečti si nahlas dopisy, které si navzájem napsaly dívky Hana a Lucy. Kamarádovi, kterému 

píšeme dopis, se říká penfriend (od slova pen – pero a friend – kamarád, přítel). Pomocí 

slovní zásoby 9. lekce bys měl dopisům porozumět. Ověř si správnost na 2. listu, kde jsou 

dopisy přeložené. 8 fotografií představuje Hanu a Lucy při různých činnostech. Rozhodni, na 

kterých je Hana a na kterých Lucy. 

2. P. S. 44/5 

V dopise, který píše James kamarádovi, vyber a zakroužkuj ze dvou tučně vytištěných slov 

jen jedno správné. Potom si dopis znovu nahlas přečti a přelož. 

3. P. S. 44/6 

Představ si, že si budeš anglicky dopisovat s kamarádem z jiné země. Začni tím, že napíšeš 

své jméno a odkud jsi. Potom napiš o svých zálibách, co rád děláš ve volném čase. Pomůžou 

ti všechny 3 předcházející dopisy, hlavně první od Hany, která je z České republiky. 

4.  uč. str 45 – The dragon crown – part 9 

Komiks si nejdřív přečti, potom si ho poslechni celý najednou. Při druhém poslechu si ho 

zastav po každém obrázku a věty zopakuj. Tak, jak jsme to dělávali společně ve škole. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHNE8JY8wSU 

 

A JEŠTĚ JEDEN ÚKOL DOBROVOLNÝ PRO ŠIKULKY. Komu se bude chtít a rád kreslí, může mi 

s pomocí obrázků v prezentaci udělat takový malý plakátek k Velikonocům. Napiš nadpis 

EASTER a do prostoru namaluj obrázky, které jsou pro tyto svátky typické – jarní rostlinky, 

mláďátka, velikonoční zajíček, vajíčka malovaná i čokoládová. Pod obrázek napiš anglický 

název. Použij slovíčka z prezentace nebo z pracovního sešitu. 

Prezentace Easter je v přiloženém dokumentu. Kdo se chce dozvědět ještě víc, může si 

přečíst o Velikonocích v pracovním sešitě na str. 64. Na YouTube najdete i spoustu písniček, 

stačí zadat slovo Easter. 

 

I když letošní velikonoční svátky určitě proběhnou jinak, než v minulých letech, přeji vám, 

abyste si je užili se svými nejbližšími. Napečte perníčky a jiné cukroví, nabarvěte vajíčka jako 

obvykle, běžte do přírody, když bude pěkné počasí a hlavně buďte zdraví. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iHNE8JY8wSU
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1. dopis 

Ahoj! Já jsem tvoje nová kamarádka na dopisování. Moje jméno je Hana. Jsem z Olomouce 

v České republice. 

Co děláš ve volném čase? Já chodím nakupovat o sobotách a hraju košíkovou ve sportovním 

centru se svými kamarády. 

O nedělích chodím na procházku s mou rodinou. Také poslouchám populární hudbu. Máš 

ráda hudbu? Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? 

S přáním všeho nejlepšího,     

Hana     

K Hance patří fotografie s čísly 1, 3, 7 a 8.                                                                                                           

2. dopis 

Ahoj! Já jsem Lucy. Jsem z Bangoru. To je město ve Walesu. 

Já mám hodně zálib (koníčků). Hraju počítačové hry po škole. Máš počítač? Chodím plavat 

na bazén o sobotách. Také si čtu. Moje oblíbené knihy jsou vědeckofantastické. 

Také hraju na klavír. Hraješ na hudební nástroj? 

Napiš mi brzy! 

S přáním všeho nejlepšího, 

Lucy 

K Lucy patří fotografie s čísly 2, 4, 5, a 6. 

P. S. 44/5 

Slova, která jste zakroužkovali, jsou postupně tato: 

your, from, got, go, play, on, ride, play, do. 

 

 


