
30.3. - 3.4.2020, AJ, IV.A,B, Glogarová
1. Zopakovat si písemně slovní zásobu.Přelož slovíčka, napiš do sloupečku česká i anglická 

slovíčka.
Tržnice, město, naproti,vedle, sníh, padat, vesnice,počasí, dnes,kino, obchod s oblečením, 
deštník, kabát, čepice, náměstí

2. Zopakuj si rozhovor uč., str.40
3. Vrať se k úkolu z minulého týdne Diary. Procvičuj si pamětně otázku What do you do on 

(název dne)Monday? A odpověď např.I read a book and I go swimming.
Vzor uč.42.

4. PS 42, cv.1,2
Ke kontrole : úkol 1
Pokud si procvičujete slovíčka na int.stránce learningchocolate, nemusíte je znovu psát. Jen 
upozorňuji, že z uvedených slovíček budeme psát testík.

2.hodina
1.Pročíst si slovní zásobu 9.lekce nebo mě může někdo vyzkoušet.

2. www.learningchocolate – yourdaily life-Sports/Hobbies-leisure activities
opakování,připomenutí si slovní zásoby 9.lekce s výslovností

3. Uvědom si a rozhodni, které z uvedených činností můžeš dělat sám a které nejméně ve 
dvou. Slova pak napiš do sloupečků
                    PLAY(ve dvou a více)                                GO(sám)

      

 volleyball, football, ride a bike, table tennis, swimming, roler skating, tennis, running, 
walking,basketball, ice hockey, fishing, shopping

4. Uč.43, čtení/překlad (listen and sing, růžový rámeček)
5. PS  43,cv. 3,4

Ke kontrole : 3.+4.úkol

3.hodina
1.Opakování slovní zásoby. Vytvoř si tabulku 4x8 okének, do každého okénka napiš název činnosti 
anglicky a česky.
Read a book, play volleyball, ride a bike, play computer game, play table tennis, go fishing, go 
shopping, go running, play hockey, go swimming, listen to music, go walking, go skating, go to a 
piano lesson, play football, play basketball.
Chodit na ryby, hrát stolní tenis, hrát počítačovou hru, jezdit na kole, hrát volejbal, číst knihu, hrát 
basketbal, hrát kopanou, chodit na hodiny klavíru, chodit bruslit,chodit na procházku,poslouchat 
hudbu, chodit plavat, hrát hokej, chodit běhat, chodit nakupovat.
Rozstříhej okénka, slož si sloupec anglických slovíček a přiřazuj česká slovíčka
Obráceně
Pexeso
Popis těchto činností jsem již uvedla v týdnu 23.3. - 27.3.
2.Uč.44, čtení, překlad.
Po přečtení textu si napiš jména dívek a přiřaď čísla obrázků podle textu v dopisech.
Ke kontrole : úkol 2


