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Milí čtvrťáci. Tento týden zakončíme lekci o úžasných zvířatech. Ukázali jste své znalosti 

nejen z angličtiny, ale také z přírodovědy. Něco nového jste se také dozvěděli. Lekci 

zakončíme komiksem, který jste si měli možnost pustit minulý týden. 

1. uč. str. 50 – Tento poslechový kvíz budeme dělat na on-line schůzce. Je potřeba, abyste 

rozuměli otázkám. Nad obrázky jsou tyto otázky: 

1. Kde netopýr žije?         2. Kde velryba žije?        3. Kde žirafa žije?         4. Kde hroch žije? 

Pod obrázky jsou tyto otázky: 

1. Co netopýr žere?         2. Co velryba žere?         3. Co žirafa žere?          4. Co hroch žere? 

 

2. P. S. 50/5  - Otázky a odpovědi se týkají hrocha. Přiřaď správnou odpověď. Čti si nahlas. 

 

3. P. S. 50/6 – O hrochovi už víš hodně. Zakroužkuj správné slovo, aby text byl pravdivý. 

 

4. P. S. 50/7 - Někteří z vás určitě budou chtít udělat tento úkol na zvláštní velký papír. Je to 

dobrovolný úkol, který jsem popsala v úkolech v 8. týdnu na 2. straně. 

Kdo bude mít udělaný tento úkol na zvláštním papíře, nemusí ho dělat v pracovním sešitě. 

 

5. uč. str. 57 – komiks – Posílám ještě jednou odkaz na poslech. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OpZWarUZfw 

Poslouchej komiks jako ve škole. Poprvé celý, podruhé zastavuj a opakuj nahlas každou 

větu. Pak si ho přečti a přelož. Jestli potřebuješ, pusť si ho víckrát.  

Překlad některý vět: 

Obr. 1  One hour later – O hodinu později. 

Obr. 2  What does he want? – Co (on) chce? 

Obr. 3  He´s strong. - On je silný. 

Abychom si komiks mohli zahrát, je potřeba naučit se 1 roli. Holky si vyberou Penny nebo 

blondýnu, kluci Alexe nebo profesora. 

Dnešní písnička je o tom, co zvířátka dělají v jednotlivých pokojích v domě.                                                                

https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY 
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2. P. S. 50/5 

1c       2b      3a      4d 

3. P. S. 50/6 - Správné slovo je vyznačeno žlutě. 

rivers / the sea                   big / small                    lives / doesn´t live               meat / plants     

 

Ještě jednou posílám pár odkazů na procvičování angličtiny. 

https://agendaweb.org/ 

www.umimeanglicky.cz 

Na Youtube je výborné English singsing, nejen na slovíčka, ale na celé věty a rozhovory. 

Musíte si k tomu napsat určité téma a vyhledá vám to různé formy procvičování. 

Tak hodně zdaru při plnění úkolů.                                              
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