Anglický jazyk (4. 5. – 7. 5. 2020)
Milí žáci čtvrtých ročníků,
v tomto zkráceném týdnu (8. 5. – státní svátek) na Vás čeká jedno video, jehož shlédnutí a vypracovaná
cvičení v PS na str. 59 jsou úkolem pro tento týden. Zaměříme se na práci s úvodním článkem 7. lekce
(uč. str. 48) a navazujících cvičeních v PS na str. 59. V PS na str. 59/1 uslyšíte, např. tuto větu Kdy Greg
obvykle vstává? When does Greg usually get up? Připomínám stavbu anglické věty: sloveso, podmět,
sloveso. Příslovce usually vložíme za podmět. Odpověď: (On) vstává v 7 hodin. He gets up at seven
o´clock. Pravidlo: Podmět, sloveso … Aktivita z videa (prázdné obrázky k určování hodin na konci videa
nejsou povinné vyplnit a překreslit do ŠS). Odkaz na zmíněné video:
https://www.youtube.com/watch?v=s6GYKbsM70s
Pokud má někdo problém v práci s odkazy, tak mě prosím upozorněte a článek z uč. na str. 48 přeložte
do češtiny a napište do ŠS.
Do ŠS napiš nadpis About me, doplň věty a pouze otázky přelož do češtiny. Odpovědi doplň obrázky
hodin a sloveso /do/ barevně vyznač.
A: When do you get up?

B: I get up at …………………………..

A: When do you have a shower?

B: I have a shower at………………………………

A: When do you have a breakfast?

B: I have a breakfast at…………………………………………………

A: When do you go to school?

B: I go to school at ………………………………………………………

A: …………………………………………………………B: …………………………………………………………………. (libovolná věta)
ÚSTNĚ:
Jaké místo sloveso (do) v otázce zaujímá? Jaké místo zaujímá podmět?
V češtině známe přítomný čas, přítomný prostý čas ne. Kdy se v angličtině používá čas přítomný prostý?
Když mluvíme o aktivitě, která se opakuje: He plays tennis on Tuesdays. Hraje tenis každé úterý. Další
možnost-trvalý stav: Sle lives in Valašské Meziříčí. Ona bydlí ve Valašském Meziříčí. Třetí možnost-zvyk:
I have coffee in the afternoon. Mám kávu odpoledne. Zde uvádím odkaz k procvičování.
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-1-uroven/133
Kdo mně pošle 3 libovolné věty s překladem z výše uvedeného odkazu? Pro dobrovolníky.

Které cvičení považuješ za nejjednodušší? Které za složité? Kolik jsi potřeboval (- a) času na vyplnění
daných cvičení? Kterou novou informaci ses dozvěděl (- a)? Pokus se vytvořit vlastní hodnocení (ústně
nebo písemně).
Ke kontrole mně prosím pošlete PS str. 59/1, 2 nejlépe do 11. 5. Co se týče zápisu About me (ŠS),
zkontrolují si děti samy. Jistě to zvládnou.
Ať se daří.
Mgr. H. Vojkůvková
Pozn. Je možnost se mnou komunikovat i formou Skypu (Helena Vojkůvková) a to každý čtvrtek v době
od 13-15 hodin.

