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Text zprávy: 

Milí rodiče a žáci,  

posílám vám zadání práce z angličtiny. Prosím vypracovat do pondělí. Pokud by něco nešlo, 
pište. Prosím i o předání informací kamarádům, o kterých víte, že třeba momentálně nemají 
přístup na internet.  

Děkuji za spolupráci. 

Všechny moc zdravím.  

I.Schybalová 

YEAR 4 – DAD AT THE SPORTS CENTRE                13th March (Friday) 

1. Uč s. 40 

 poslech https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_06?cc=cz
&selLanguage=cs (jde pouze na počítačích, je nutné povolit Flash) 

 přečíst text, vypsat nová slovíčka do Vocabulary (jak jsme zvyklí - nová strana, 
přehnout na poloviny, nadpis, psát úhledně – možno vybrat z PS 96-97/ Unit 6, + 
pomoci si slovníčkem – papírový nebo elektronický, příp. google 
translator https://translate.google.cz/#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs) 

 číst i nahlas, opakovat po nahrávce, zkusit říkat zároveň, rozumět textu (ústně si 
přeložit) 

2. PL – očíslovat, zkusit samostatně doplnit text, kontrola s učebnicí, doplnění, co 
chybělo, opravení chyb 

3. Naučit se: I like …-ing = Mám rád dělání (něčeho) 

I like going to the sports centre. (Rád chodím do sportovního centra.) 

I like running. (Mám rád běhání.) 

-) Sloveso v infinitivu (= základním tvaru, „obyčejné“ sloveso) + 
přidáme –ING                

Někdy zdvojujeme souhlásku (u krátkých, jednoslabičných slov, 
končících souhláskou před kterou je samohláska:) 

run – running (běh – běhání) 

swim – swimming (plavat – plavání) 

skip – skipping (skákat - skákání) 

4.A,B 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLanguage=cs
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ski – skiing -) za  i dáme ještě jedno i  (lyžovt – lyžování) 

go – going (jít – chození) 

do – doing (dělat – dělání) 

play – playing -) za y je ještě -ing (hrát – hraní) 

ride – riding (jezdit – ježdění) – e se ztratí, přidáme -ing 

  

 Napsat do English (stačí bez překladů, vyznačit barevně), 
 vymyslet další slovesa a věty (min. 5, napsat ve Wordu a poslat jako přílohu mailu na 

můj školní mail schybalova@lobkovicovo.cz nebo jako zprávu přes Školu OnLine – 
tam je nutno z Wordu zkopírovat a poslat, přílohy tam nelze přikládat, pozor - rychle 
se odhlašuje) 

  

4. PS s. 51/2 – doplnit z nabídky, dát pozor, aby věty dávaly smysl a pasovaly 
k obrázkům 

Řešení: 2. I don´t like going to the supermarket. 3. I don´t like swimming. 4. I like 
playing football. 

  

Umět:                                                                       Writing: ABOUT ME (každý svoje věty) 

I love … -ing                       = Miluji…                        I love doing ballet. 

I like … – ing                      = Mám rád…                  I like eating chocolate. 

I don´t like …-ing               = Nemám rád…              I don´t like playing computer games. 

I hate …-ing                       = Nenávidím…               I hate going to the shopping centres. 
… 

               

 napsat do Vocabulary 
 vymýšlet různé věty (I love/ like/ don´t like/ hate + sloveso s ING…) - ústně 
 PROJECT: psát o sobě (ABOUT ME), vyzkoušet všechny typy vět + obrázky a 

smajlíky… (podle vzoru zde a v PS podle 51/1) - na papír A4 (čistý z obou stran, 
nadpis, obrázky, smajlíky, min. 6 aktivit, různá slovesa, barevné, čitelně napsané, 
rozmístěné po celé ploše, zezadu papíru jméno autora, možno vypracovat na 
počítači, poslat mi mailem) 

Odkazy – procvičování, zábava 

mailto:schybalova@lobkovicovo.cz


https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-1 přiřazování slovíček 
k obrázkům 1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/free-time-2 přiřazování slovíček 
k obrázkům 2 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-free-
time-activities.pdf pracovní list – prosím vytisknout a vypracovat 
(řešení: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-
free-time-activities-answers.pdf – zkontrolovat si a opravit, ohodnotit smajlíkem, jak se 
dařilo) 

Kdo by chtěl, může si ve škole vyzvednout nové číslo časopisu FUN - jsou na okénku vrátnice 
v zeleném boxu, nadepsané jménem majitele. Pokud by nebyla přítomna paní vrátná, 
zvoňte na kancelář - úřední hodiny jsou pondělí až čtvrtek 8-13 hodin nebo dle údajů na 
webu či dveřích školy. 

 

Kontakt: ŠOL nebo mail schybalova@lobkovicovo.cz 
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