
AJ – týden od 8. 6. – 12. 6. 2020 

1. Opakování slovíček: 

- -procvičení na PC: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport4.htm 

 

2. Procvičování otázky ve 3. os. č. j. 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/can/can4.htm 

- piš odpovědi na otázky do sešitu: Can Justýna play football? 

                     Can Anička run? 

                                                               Can Honza ride a bike?  

          Can Tom play hockey? 

                          

3. PS: str. 8/cv. 5 ,6.  Ve cvičení 6 píš 1 větu kladnou a 1 zápornou ke každému obrázku. 

                                        

 

HODINA 2: 

1. učebnice: str. 9/ The Dragon crown 

- před poslechem : - příběh nás bude provázet celou učebnicí 

        - jsou zde noví hrdinové ( najdete v textu jejich jména?)  

        - zkus přeložit nadpis textu do češtiny 

        -  najdi obrázky, kde je dračí koruna ( řekni jejich čísla anglicky) 

 

- slovíčka, která neznáme: THROW = házet  DRAGON = drak 

                                                 OLD = starý   CROWN = koruna 

         KING = král 

                                                 CHILDREN = děti 

- poslech 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_10.mp3?cc=

cz&selLanguage=cs&mode=hub 
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- otázky k textu:  

- odpovědi piš do sešitu 

Can Alex throw the ball?  

 What is it on the crown? 

  Is the crown old? 

   Who has got the crown in picture 6 ? 

 

- Čtení a překlad textu  

 

2. DÚ:  nová slovíčka: 2. lekce /1. hodina 

-  Podtrhni zeleným Centropenem ve slovníčku 

 

HODINA 3: 

1. slovíčka: 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms1.htm 

 

2. učebnice: str. 10/ obrázek domu 

- point the living room, kitchen, bathroom , bedroom 

 

- otázky k obrázku:  

- odpovědi piš do sešitu. Pamatuj, čím se ptám, tím odpovídám. (Yes, there is. X  No, there isn ´t. 

Yes, there are.  X  No, there aren ´t. ) 

 

 Is there the kitchen downstairs?   

 Is there the living room upstairs?  

 Where is the bathroom?  

 

- Na obrázku jsou duchové. Je to strašidelný dům. 

- Piš odpovědi do sešitu: 

 

 How many ghosts are there in this house?   

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms1.htm


 How many big ghosts are there in this house?  

 How many little ghosts are there in this house?  

 

 

 

 

3. písnička: 

- poslech písně 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1_Track_10.

mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

 

- překlad a zpěv písně 

- upozornit na předložky IN = V , ON = NA 

 

4. PS: str. 10/cv. 1, 2. 

 

5. DÚ : slovíčka 2. lekce / 2. hodina 

-  podtrhni zeleným Centropenem ve slovníčku 
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