
AJ – SPORTS: 
 

1. Zopakovat slovíčka: 

Zaznač si slovní zásobu ve slovníčku – 1. lekce/ 1.,2.,3. hodina. 

 

2. Opakovat časování slovesa CAN: 

 

 

 

 



3.     I can = já umím 

        Jak utvoříme zápor?  = I can ´t = já neumím 

 

4. učebnice: str. 6/ poslech 

- poslech + přečíst a přeložit 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_7.mp3?cc=c

z&selLanguage=cs&mode=hub 

 

6.  učebnice: str. 6/ báseň: 

- najdi v básni záporné věty a přečti je, přelož je 

- poslech 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_8.mp3?cc=c

z&selLanguage=cs&mode=hub 

 

7. PS: str. 6/ cv. 1, 2. 

 

HODINA 2: 

1. Opakovat slovíčka: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport3.htm 

 

2.  učebnice: str. 7/ poslech: 

-  Jak Spike odpověděl na 1. otázku? 

 Jak Spike odpověděl na 2. otázku? 

 

3. Kvíz: ARE YOU A SPORTS SUPERSTAR? Str. 7: 

- děti si napíší čísla 1 – 6 do sešitu , píší odpovědi Yes I can nebo No, I can ´t na otázky v učebnici  

 na str. 7. Pak si spočítají body a přečtou si vyhodnocení kvízu. 

 

4. PS: str. 7/ cv. 3, 4.  

 

 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_7.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_7.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_8.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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HODINA 3: 

1. opakovat slovíčka 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport8.htm 

 

 

2. opakovat časování slovesa CAN + zápor: 

- cv. na PC: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/can3.htm 

3. učebnice: str. 8/ text: 

- žáci si sami přečtou text o Michelle (potichu) 

- odpověz na otázky: 

- otázky k textu: Can Michelle swim ? 

  Can she  ride a bike ?  

  Can she dive? 

- Čím se ptám, tím odpovídám. Protože Michelle je holka, použiju zájmeno SHE v odpovědi. 

 

Potom si přečtěte společně text o Joel. Nezapomeňte i na text v bublině. 

- Odpověz na otázky: (Yes, he can nebo No, he can ´t.) 

- Otázky k textu: 

Can Joel swim 10 km? (No, he can ´t.) 

Can he ride a bike? 

Can he run 10 km? (No, he can ´t.) 

 

 

4: TRUE/ FALSE: 

- Piš do sešitu čísla 1 – 6 a písmeno T = pravda, F = lež. 

5.  PS: str. 9/cv. 7, 8. 

 

DÚ: opakovat slovní zásobu celé 1. lekce ( slovníček/ 1. ,2.,3. hodina) 

   

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/can3.htm

