
23.3. - 27.3.2020, Anglický jazyk, IV.A,B, Glogarová 

 Úkoly posílejte najednou přes WhatsApp nebo email: GlogarovaJana@seznam.cz nejdéle do 27.3. 

do 8,00. Nezapomeňte se podepsat – jméno žáka. 27.3. úkoly opravím , pošlu chyby k opravě nebo 

vysvětlím, co budete potřebovat. Vyřešené úkoly a hodnocení budu posílat v pátek nebo během 

víkendu. 

                                                                   1.hodina 

Procvičit slovní zásobu TV pořady. Tabulku si zvětšete, vytiskněte. Pokud nemáte možnost, 

překreslete si na papír a opište. 

1. 

program o zvířatech animal programme 

hudební program music programme 

kreslený seriál cartoon 

sportovní program sport programme 

kvízy quizzes 

komedie comedy 

„bláznivý“ film crazy film 

vědecko fantastický film science fiction film 

nové zprávy news 

pohádka fairy tale 

akční film action film 

příběhy ze života reality show 

dokument documentary 

Práce s pomůckou – srovnej si do sloupečku anglické výrazy a přiřazuj české, druhá varianta – 

obráceně ČJ – AJ. Srovnej si do sloupečku Aj slova, čti a překládej, druhá varianta – obráceně. 

Práce ve dvojicích - pokud máš s kým – všechna slovíčka AJ+ČJ smíchej do jedné hromádky a 

střídavě si berte a překládejte slovíčka. Pexeso – všechny karty si otočte tak, aby na slovíčko nebylo 

vidět, střídavě si otáčíte vždy 2 karty, přečtete, přeložíte a pokud najdete pár, vezmete si jej. 

Můžete hrát také sami, ale ve dvou je to zábavnější. 

2. Zopakuj si čas – hodiny -  https://www.learningchocolate.com – Category – Time. 

Nezapomeňte si změnit USE a LEARN na UK(United Kingdom) 

3. Tabulka k další práci. 

TV Guide 

Channel 1 Channel 2 Channel 3 

3,30 Film : Space school 2,00 Football 2,30 Home Animals 

6,00 News and Weather 4,00 Tennis 3,00 Bolek and Lolek 

6,30 Dinner Time Today : 

Fantastic cake 

5,30 Sports quiz from Prague 4,00 Question Time Czech 

favourite quiz 

7,00 The Sport Today : Running 6,00 Five Crazy Pirates 7,00 The Pop Music 

Programme 

8,00 Laurel and Hardy 7,00 News and Weather 8,30 Hockey 

8,30 Favourite Songs 8,30 Bedřich Smetana 10,00 Tom and Jerry 

10,00 My Favourite Pet 9,30 The Batman 11,00 Swimming 

Přečti si otázky, opiš je a odpověz písemně. Např. What´s on Channel Three at seven 

o´clock ? The Pop Music Programme is on Channel Three at seven o´clock. 
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1. What´s on Channel Two at half past eight ? 

2. What´s on Channel One at eight o´clock ? 

3. What´s on Channel Three at half past two? 

4. What´s on Channel Two at six o´clock ? 

5. What´s on Channel One at half past three ? 

4. Učebnice čtení, překlad str.41 

Ke kontrole : napsané otázky a odpovědi 3 úkol, až se uvidíme – čtení, překlad 4 úkol 

2.hodina 

1. Slovíčka písemně. Opiš si do sloupečku česká slovíčka a připiš anglická. Slovíčka, která 

nebudeš umět vynechej, pak si je najdi ve slovníku(v pořadači) a druhý den 10x napiš. Třetí 

den si zopakuj. 

Kontrolu si provedeš sám se slovníkem. Pokud najdeš chyby – 10x napiš správně a další den 

zopakuj. Když nebudeš umět víc slovíček, tak si opravu rozděl na kratší úseky např. po 3sl. 

socha, tancovat, kostel, déšť, slunečno, housle, supermarket, skákat přes švihadlo, plavecký 

bazén, strom, řeka, hrad, větrno, chladno, teplo. 

2. Názvy dnů v týdnu. Pracuj na stránce https://www.learningchocolate.com – category 

Time/Date.Nezapomeňte si změnit USE a LEARN na UK. 

3. Vytvoř věty z uvedených slov. Slova si vystřihni-vždy jen jeden řádek- sestav věty a nalep. 

Pokud nemůžeš tisknout, věty napiš. 

got headache. I´ve a    

a in There cupboard room. is my 

Can ice you hockey? play   

is Where plant? a little   

don´t vegetables. We like    

 

4. Naučit se rozhovor – uč.40, Ask and answer. K výběru můžeš použít televizní 

program, se kterým jsme pracovali do 11.3. nebo program z minulé hodiny. 

Psali jsme do kreslícího sešitu. 

What programme do you like?- typy programů – např. kvízy, hudební programy, pohádky …. 

Favourite programme – konkrétní názvy pořadů např. Bolek a Lolek, SuperStar.... 

Channel – Nova, Prima.... 

What time is it on ? It´s on at …. 

Ke kontrole : slovíčka – 1úkol,  věty – 3úkol, až se uvidíme, tak budu zkoušet rozhovor – 4úkol 

 

hodina 

Nové učivo 9.lekce Free time 

1. Přečíst si novou slovní zásobu 9.lekce, slovník v pořadači, první hodina. 

2. Zopakovat si pamětně názvy sportů a činností ve volném čase – nultá a první lekce v 

učebnici str 4-8 

kytara, housle, klavír, bubny, trumpeta, el.piáno, lyžování, jízda na kolečkových bruslích, běhání, 

potápění, plavání, tancování, zpívání, fotbal,basketbal,volejbal,stolní tenis, tenis, lední hokej, jízda 

na kole, jízda na koni 

3. Procvičovat na stránkách https://www.learningchocolate.com – category - your daily live – 

sports/hobbies. Nezapomeňte si změnit USE a LEARN na UK. 

4. Učebnice str.42, Listen and read - přečíst si text a přeložit pamětně – používej slovník v 

pořadači. 

5. Učebnice str.42 Diary. Vytvoř si tabulku podle vzoru a zapiš si činnosti, které děláš 

pravidelně ve svém volném čase. 

Ke kontrole : úkol 5 
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