
11_anglický jazyk_4_Lekce 11 Komiks 

Milí čtvrťáci. V lekci 11 se zaměříme jen na komiks a potom pomalu začneme opakovat a 

procvičovat učivo celého roku. Věřím, že to všechno zvládneme, buď společně ve škole nebo 

doma a při on-line setkáních. Důležité je stále si opakovat slovíčka. Začněte od první lekce. 

1. uč. 55 – Komiks – část 11 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm2i0tIFfMY 

 

Pusť si nahrávku nejdřív celou, potom ji zastavuj po jednotlivých obrázcích a opakuj celé 

věty nahlas. I víc než jednou. Podle potřeby si pouštěj znovu, čti a přelož celý komiks. 

obr. 1    Get the crown!    Vem tu korunu! 

obr. 2   … the mummy´s alive!      … ta mumie je živá!  

obr. 3   I was asleep for three thousand years.        Spala jsem 3 tisíce let. 

obr. 6   I can throw.     Umím házet. 

obr. 7   That was great Alex.    To bylo skvělé Alexi. 

obr. 8   We had a call about the museum.  Měli jsme telefonát týkající se muzea. 

obr. 8   We´ve got you, Professor.    Dostali jsme tě, Profesore. 

 

2. P. S. 58/2 – Tento týden postupně vylušti křížovku vodorovně – across.                          

Nejdřív si napiš slovo do textu k číslici. Potom si to zkontroluj podle řešení. A až budeš 

vědět, že to máš správně, opiš bez chyby slovo vodorovně do křížovky. 

Příklad: U č. 4 je budova. Napíšeš supermarket. U č. 7 chybí slovo plavání – napíšeš 

swimming. Až takto doplníš slova k dalším číslům (poslední vodorovně je č. 28), zkontroluješ 

si je podle řešení. Kdybys napsal do křížovky slovo špatně, už by to nevycházelo.  

POZOR! Nepiš písmeno CH do jednoho políčka. Jsou to 2 písmena, C a H. 

3. ofocený papír 

Ti, co nebudou v pondělí ve škole, dostanou v pondělí odpoledne do schránky ofocený 

papír na procvičení lekce 10 a velký ofocený papír na celkové opakování. Tento týden zatím 

udělejte jen malý papír o zvířatech, jejich potravy a místa, kde žijí. 

Písnička na závěr nesmí chybět. 

https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ 

                                                                                                                             



2. P. S. – křížovka 

9     OWL 

10   WHALE 

11   COMEDY 

15   CINEMA 

16   SKI 

17   HOUSE 

18   SLEEP 

19   LEFT 

21   HISTORY 

22   EAT 

23   CHANNEL 

24   ANIMAL PROGRAMME 

26   TEN 

27   VILLAGE 

28   FRUIT       

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


