
Anglický jazyk (23. 3. – 27. 3.) - Lekce 6 

Co nás čeká v tomto týdnu? Zopakujeme si vazbu like + (-ing) a procvičíme slovní zásobu, která se týká televizních 

programů a dnů v týdnu. Tvým prvním úkolem je napsat do školního sešitu (nezapomeň napsat datum a pokus se 

vymyslet nadpis)) tři věty o sobě, co rád děláš a tři věty, co děláš nerad (tabulka ti pomůže), např. 

+ překlad - překlad 

I like dancing. Ráda tancuji. (já) I don´t like playing 
computer games. 

Nerada hraji 
počítačové hry. (já) 

1.    

2.    

3.    

Pozn. Nemusíš překreslovat tabulku, důležité jsou věty. 

Jakmile splníš tento úkol, otevři si pracovní sešit, najdi souhrn slovíček 6. lekce. Připrav si dvě pastelky. Jedna 

pastelka je pro vyznačení dnů v týdnu a druhá pastelka pro označení televizních programů. Slovíčka vyslovuj nahlas. 

Úkol číslo dvě je za tebou. Jaký bude úkol číslo 3? Nadepsat ve školním sešitu nadpis Days of the week (Dny v týdnu), 

vypsat je z učebnice (str. 42) nebo z PS (pracovního sešitu) a přeložit je, např. Monday – pondělí,…. Víš, proč jsem 

zvýraznila první písmenko M? Protože dny v angličtině píšeme ve -  kým písmenem (rozdíl od češtiny). Když chceme 

říct v pondělí, použijeme předložku on a řekneme on Monday. Vyber si jeden libovolný den, napiš jej velkým 

tiskacím písmenem na nelinkovaný papír. Písmena rozstříhej, zamíchej a poskládej tak, aby vznikl název dne. Takto 

rozstříhaná písmenka vlep do školního sešitu. Nyní se přesuneme do PS, kde na vás čekají další cvičení k vypracování 

– 52/2 (pomůže ti učebnice str. 42) a 53/3. Cvičení 3 na straně 53 přečti nahlas a přelož do školního sešitu. Co sis 

procvičil (-a)? Posledním tvým úkolem je odpovědět na tyto otázky, které zapíšeš do školního sešitu (píšeš pouze 

odpovědi): 

   Do, does 

1. Do you like playing with your friends?......................................................................................... 

2. Do you watch sports programs?.................................................................................................. 

3. Does  your mum like watching animal programmes?................................................................. 

4. Does your dad like playing football?............................................................................................ 

5. What´s your favourite programme?............................................................................................. 

 

Připomeň si:  

Kterým slovesem se ptám?   Tím slovesem odpovídám. 

Na koho se ptám? (he = dad, she = mum), you  Tím zájmenem odpovídám. 

Víš, kterou otázku bys vyloučil (-a) a proč? (ústně) 

Pokud máš přístup k internetu, tak si vyhledej skolakov.eu, kde najdeš spoustu cvičení k opakování, např. 

Anglický jazyk 4. třída –Days of the week nebo si můžeš poslechnout písničku Days of the week song (You 

Tube) 

 

Jak se ti pracovalo v tomto týdnu? 

 

 

 


