
6_anglický jazyk_4_Opakování lekcí 7-9 

Milí čtvrťáci, tento týden zakončíme opakování lekcí 7, 8 a 9. Budeme tomu věnovat i naše 

on-line setkání. Základem je znalost všech slovíček. Opakujte si je v sešitě Vocabulary. 

1. Uč. str. 46 – Přečti si pozorně všechny 4 rozhovory, řekni si je i česky a přiřaď k nim 

správný obrázek. To je jednoduchý úkol. Potom si čti každou větu nahlas tolikrát, 

dokud ji nebudeš umět zopakovat zpaměti.   

 

2. P. S. 47/3 – Uspořádej slova do vět podle zadání. 

 

3. P. S. 47 – Quiz A – Už třetí velké písemné opakování slovíček. Zkus se opravdu 

nedívat na stránku vedle ani do slovníčku a vyzkoušej si, jak bys QIUZ A zvládl ve 

škole. Pak si ho sám zkontroluj, oprav chyby a oznámkuj. Staň se na chvíli učitelem. 

Jednotlivé obrázky znamenají: 

 

1 výtvarná výchova 

2 chodit nakupovat 

3 jezdit na kole 

4 osm hodin 

5 pořady o zvířatech 

6 komedie 

7 vědeckofantastické filmy 

8 matematika 

9 učitel 

10  chodit rybařit 

11  půl 11 

12  poslouchat hudbu 

13  přírodověda 

14  hrát fotbal 

15  čtyři hodiny 

 

4. P. S. 47 – QUIZ B – Na 5 různých otázek odpověz celou větou podle sebe.  

Tento týden nemáte žádný poslechový úkol, tak přidávám odkaz na pěknou písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=JoDm0RC5gk8 

      

Dobrovolný úkol pro šikulky 

V učebnici na str. 47 je nachystaná hra s 23 otázkami. Zkus si postupně otázky nahlas číst 

a odpovídat na ně. Připravíš se tak na naše další on-line setkání. Taky se zeptám, které 

vyučovací předměty má postavička v písničce, kterou jsem poslala. Tak si ji určitě pusťte. 



6_anglický jazyk_4_řešení 

1. Uč. str. 46  

1 b       2 c        3 c      4 b 

 

2. P. S. 47/3 

2    It´s half past twelve.                              Je půl jedné. 

3    Do you like music programmes?         Máš rád hudební pořady? 

4    When have we got Art?                        Kdy máme výtvarnou výchovu? 

5    Do you go shopping?                             Chodíš nakupovat? 

 

3. P. S. str. 47 - QUIZ A 

1   Art                                      2   go shopping                   3   ride a bike 

4   four o´clock                      5   animal programmes     6   comedies 

7   science-fiction films        8   Maths                              9   teacher 

10  go shopping                    11  half past ten                  12  listen to music 

13  Science                             14  play football                  15  four o´clock 

 

4. P. S. str. 47 – QUIZ B – U některých odpovědí vybíráš ze 2 možností a některé musíš 

doplnit podle sebe. 

 

1. Yes, we have / No, we haven´t. 

2. My favourite lesson is …. .(doplníš 1 předmět) / My favourite lessons are …, …, …, 

… and … . (doplníš víc předmětů) 

3. I like ……. (Doplň, který televizní program máš rád.) 

4. I …........ on Saturdays. (Doplň, co děláš o sobotách.) 

5. Yes, I do. / No, I don´t. 

 


