
5_ anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9  

Milí čtvrťáci, zvládli jste další 3 lekce a následuje Opakování – Review C. Znovu si podle 

sešitu Vocabulary procvičte všechna slovíčka lekcí 7, 8, a 9, dny v týdnu a číslice do 100. 

Také se podívejte na zápisy v sešitě English.  

1. Uč. str. 46 – poslech č. 68 

Nejdřív si do sešitu English nakresli tabulku ze str. 46. Pouze tabulku, ne barevná 

slova v oválech na černém podkladu. To je nabídka slov, která budeš vybírat a psát do 

tabulky podle toho, co uslyšíš. Pokud budeš mít problémy s porozuměním, přepis 

celých rozhovorů je na 2. straně. Ale doporučuji zkusit doplnit tabulku jen podle 

poslechu. Ten si sám zastavuj, vracej, pouštěj několikrát. Určitě to zvládneš. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QNDGfkxzM 
 

2. Sešit English 

Zkontroluj si správnost doplněného poslechu podle řešení na 2. straně. Znovu si celý 

rozhovor pusť, zastavuj a opakuj celé otázky a odpovědi. Nejdřív je čti. Při dalším 

poslechu je zkus opakovat zpaměti. Věnuj tomuto rozhovoru opravdu víc času, dokud 

nebudeš výborně rozumět.                                                                                                                 

Pod tabulku si napiš následující otázky. Odpovědět zkus nejdřív sám, potom se 

podívej na řešení. 

 

○ What´s Mary´s favourite lesson? 

● 

○ Mary, have you got P. E. on Wednesday? 

● 

○ Gordon, have you got Science on Friday? 

● 

 

3. P. S. 46/1 – Procvičíte si psaní slovíček jako u předcházejících opakování.                  

Ve sloupci School připíšete už jenom 4 vyučovací předměty. 

 

4. P. S. 46/2 – Pozor, v nabídce je 7 odpovědí a jen 4 jsou správné. 

 

A něco navíc pro šikulky. Když si na YouTube napíšeš English singsing, objevíš spoustu 

pěkných videí na procvičování angličtiny. Jen s chutí do toho.:) 

 

Opakování budeme věnovat ještě následující týden. Základem je znalost všech slovíček 

z lekcí 7, 8 a 9, dnů v týdnu, číslic do 100. Všechno si opakujte a procvičujte. S těmi, kdo se 

připojí k Teams, budeme procvičovat společně na našich on-line setkáních. Mějte k tomu 

připravené malé sešity, pracovní sešit a učebnici. Už se na vás moc těším.:) 

https://www.youtube.com/watch?v=c5QNDGfkxzM
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1. Přepis poslechu rozhovoru z uč. str. 46 

○ Hello, Mary. What´s your favourite lesson at school? 

● I like sports. My favourite lesson is P. E. It´s great! 

○ When have you got P. E.? 

● In the morning on Wednesday. 

○ What time? 

● We´ve got it at eleven fifteen. 

○ Do you like P. E. , Gordon? 

● No, I don´t. I like Maths and English. But my favourite lesson is Science. 

○ Science? 

● Yes. Science is great! 

○ When have you got Science? 

● On Tuesday. We´ve got Science at half past two in the afternoon. 

○ Hello, Anne. What´s your favourite lesson at school? 

● Hm. History? No, wait a minute! English! That´s my favourite lesson. I like English.  

○ Have you got English today? 

● Yes, we have. We´ve got English at eleven fifty on Thursday. Then we´ve got lunch.  

    2. doplnění tabulky 

Mary             P. E.            Wednesday           11.15 

Gordon     Science             Tuesday               2.30 

Anne         English             Thursday              11.50 

3. správné odpovědi na otázky v sešitě English. 

 

● Mary´s favourite lesson is P. E. . 

● Yes, we have. 

● No, we haven´t. 

 

4. P. S. 46/2 
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