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Milí čtvrťáci. O zvířatech se dozvídáte stále něco nového a máte už potřebnou slovní zásobu, 

abyste o některém napsali pár vět. Než se pustíme do komiksu, zbývají nám v této lekci 

otázky a odpovědi. Je dobré se to naučit, můžeme pak hádat, na které zvíře někdo myslí. 

1. Do sešitu English si napiš to, co je v následující tabulce. 

Does it eat fish ?   (Does it fly? Does it swim?) 

Žere to (zvíře) ryby?   (Létá? Plave?) 

Krátká odpověď: Yes, it does./No, it doesn´t. 

Otázku začínáme slovem Does /daz/, místo názvu zvířete použijeme zájmeno it a 

následuje sloveso v neurčitku. 

 

Dobře se nauč hlavně krátkou odpověď. Procvič si ji v následujícím cvičení v P. S.  

2. P. S. 49/4 – Napiš odpověď Yes, it does. nebo No, it doesn´t. 

3. uč. str. 49 dolu – Přečti si rozhovor. Holka si myslí zvíře a kluk otázkami zjišťuje 

podrobnosti o zvířeti.  

○ Žere maso?                    ● Ne, nežere. 

○ Plave?                             ● Ano, plave. 

○ To je hroch. 

Pokud máš doma někoho, kdo umí trochu anglicky, zahraj si s ním podobné hádání zvířat. 

Mysli si nějaké zvíře ze strany 48 a 49, ať je zúžený výběr a lépe se hádá. 

4. P.S. 51/8 – Připadá ti, že na obrázcích je něco popletené? Máš pravdu. V tomto cvičení si 

procvičíš záporné věty použitím doesn´t jako v příkladu 1 o žirafě. Budeš psát anglicky věty: 

2 Lev nežije na chladném místě.         3   Tučňák nelétá.                            4 Gorila nežere maso. 

5 Krokodýl nežere rostliny.                  6  Lední medvěd nežije v horké oblasti. 

Zkus to sám podle příkladu 1, potom se podívej na řešení a zkontroluj. 

Za odměnu tento týden posílám odkaz na komiks č. 10. Zatím si ho přečtěte a poslechněte, 

více se mu budeme věnovat příští týden. Příběh se blíží k závěru.:) 

https://www.youtube.com/watch?v=-OpZWarUZfw 
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2. P. S. 49/4   

č. 5, 6, 7 – odpověď      Yes, it does.                        č. 2, 3, 4, 8 – odpověď      No, it doesn´t. 

4. P. S. 51/8 

2    A lion doesn´t live in a cold place. 

3   A penguin doesn´t fly. 

4   A gorila doesn´t eat meat. 

5  A crocodile doesn´t eat plants.  

6  A polar bear doesn´t live in a hot place. 

 

Na závěr písnička o zvířátkách.  https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A 
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