
7_anglický jazyk_4_Lekce 10 Úžasná zvířata 

Milí čtvrťáci, už z názvu lekce vidíte, že se budeme učit o zvířatech žijících v různých částech 

světa. Cílem je dozvědět se o nich víc. Co je jejich potravou, v jakém životním prostředí žijí, 

jestli létají, běhají nebo plavou. Na závěr lekce si jedno zvíře vyberete, nakreslíte a popíšete. 

Ale nejdřív malé opakování. 

1. Uč. str. 47 - Do sešitu English napiš prvních 5 otázek od STARTU a odpověz na ně.  

 

2. Ofocený papír - Nalep si Vocabulary 10 – Amazing animals - na novou dvoustranu a 

procvič jako obvykle. Nejdřív jen názvy zvířat, jiný den zbytek stránky. 

 

3. Uč. str. 48 – poslech 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MS72NcfgdLU 

 

 

Všimni si, že když mluvíme o zvířatech, používáme zájmeno it. Ke slovesu pak přidáme –s.  

Například u sloves jíst – eat, žít – live je pak tvar eats, lives. V tomto poslechu ses seznámil 

s tím, co které zvíře na obrázku jí (žere). 

 

4. P. S. 48/1 – Vyber z nabídky a opiš správně název zvířete na obrázku. 

 

5. P. S. 48/2 – Nejdříve spoj zvíře s potravou a pak věty opiš podle zadání. 

 

6. Poslechni si písničku z 3. třídy o zvířátkách v džípu. 

 

           https://www.youtube.com/watch?v=Kia8x-0S-zI 

 

A opět jeden dobrovolný zábavný úkol. Na YouTube je od National Geography Kids spoustu 

anglicky namluvených hezkých videí o zvířatech. Právě o tom, kde žijí, jak žijí, co žerou a 

podobně. Ukazují jejich výskyt na mapě a někdy je tam i napsaná zajímavost. Mluví sice 

rychle, ale něco určitě porozumíte, můžete si to poslechnout víckrát. Vyberte si zvíře, které 

vás zajímá. Stačí napsat „Amazing animals.“ Na ukázku posílám odkaz na gorilu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHhSCO5-3Pg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Kia8x-0S-zI


7_anglický jazyk_4_řešení 

1. Uč. str. 47 – odpovědi 

1  My favourite lesson is …. (1 předmět) nebo My favourite lessons are …, …, (víc předmětů) 

2  Yes, I do. / No, I don´t. 

3  No, we haven´t. 

4  My favourite Tv programme is … . (Doplníš oblíbený Tv program.) 

5  I …, …, …, … and … . (Doplníš činnosti, které děláš ve volném čase)  

 

Poslech v uč. str. 48 

b It eats meat. maso 3 – lev 

c  It eats insects. hmyz 5 – žába 

d  It eats fish. ryby 1 – tučňák 

e  It eats meat and fish. 4 - krokodýl  

 

P. S. 48/1 

1  gorilla         2  crocodile         3  frog          4  whale           5  lion           6   penguin 

 

P. S. 48/2 

1   A penguin eats fish. 

2   A gorilla eats leaves. 

3   A frog eats insects. 

4   A lion eats meat. 

5   A crocodile eats fish and meat. 

 


