
Anglický jazyk (27. 3. – 3. 4. 2020) – Lekce 6 

Milí čtvrťáci,  

tak vás opět zdravím. Čemu se budeme věnovat v tomto týdnu? Když se podíváte do učebnice na přehled učiva v 

jednotlivých lekcích, tak zjistíte, že lekci 6 – Just for fun (Jen pro zábavu) máme či nemáme téměř hotovou? 

V minulém týdnu jsme se zaměřili na učivo – Dny v týdnu a v PS – slovíčka 6. lekce jste si je barevně zvýraznili 

a následně procvičili. Měli jste si také vyznačit druhy programů a zabývali jsme se slovesem like + ing.  Nu, a nyní tyto 

poznatky propojíme. Přeložme větu Rád sleduji sportovní programy. 

Do školního sešitu přepiš a doplň tento zápis. 

        3 rd April (datum se může lišit) 

   Revision 

1. Rád sleduji sportovní programy. I like watch___ sports programs. 

2. Sleduješ rád sportovní programy? Do ____ like watching sports programs? 

3. Ano, sleduji. Yes, ____ do. (Kdo rád sleduje?) JÁ. 

4. Máte rádi sledování komedií? (vy).   ____ you ______ watching comedies? 

5. Ne, nemáme. ____, we don´t. (my). 

Ústně: V jakém čase jsou napsány věty? Ano, je to čas přítomný, budeme se učit – čas přítomný prostý. 

 Která zájmena jsi si zopakoval (-a), která chybí? (můžeš si vyrobit kartičky) 

 /do/ čteme /du:/, don´t čteme /dount/ 

 Jakým slovesem jsem se ptala? Kterým jsem odpověděla? Jak u slovesa do vytvoříme zápor? Jak bude vypadat 

nezkrácený tvar slovesa do v záporu? Pokud znáš odpovědi na výše položené otázky, tak mám radost a pro tebe 

pochvala. Pokud neznáš, nevadí, zopakujeme ve škole. A nyní zpět ke školnímu sešitu. Čeká nás pokračování. Co se 

stane, když budeme hovořit v 3. os. j. č. (_ E,  S _ E,  IT = ON, ONA, ONO)?  Doplň a přepiš věty 6 – 11 do škol. sešitu. 

6. Má ráda sledování programů o zvířatech? (ona) Does _____ like watching ____________programmes? 

7. Ne, nemá (ona).   ___, she doesn´t.   

8. Má rád (on) sledování kreslených filmů? Does ___ like watching ________________? 

9. Ano, má (on). Yes, he does. 

10. Does it mean shopping? Znamená to nakupování? 

11. Ne, neznamená (to). No, ___ doesn´t.  

Ústně: 

Otázka  se v tomto případě (3. os. j. č.) tvoří pomocí slovesa d _ _ s. Zápor vytvoříme tak, že k danému slovesu připíšeme 

n _ t, does not = _________ Pokud nevíš, mrkni na větu č. 7, 11.  /Does/ čteme /daz/, /doesn´t/ čteme /daznt/ 

Posledním tvým úkolem je barevně vyznačit v PS -slovíčka 6. lekce, page ninety + one měsíce v roce. Na YouTube, 

např. Months of the year song si můžeš poslechnout písničku, která ti pomůže s výslovností. Pokud zaslechneš na 

začátku písně Hi, kids. Ahoj, děti. Do you know the months of the year? Znáte měsíce v roce? Tak, super. 

A co tento týden? Jak se ti pracovalo?    

  

Jinak procvičujte, např. formou skolakov.eu nebo si pročítejte nahlas předešlé zápisy ve školním sešitě a co vidíte, to 

se snažte překládat do angličtiny. Každá aktivita, snaha se cení. Ať se daří. 

Pro rodiče: Pošlete mně prosím na můj pracovní email vojkuvkova@zsvyhlidka.cz do 6. dubna jako přílohu ofocenou 

stranu 53 z pracovního sešitu. Mockrát děkuji.        Je to dobrovolné.  Mgr. H. Vojkůvková 



 


