
Předmět: AJ - 4. ročník 
 
30.3.- 3.4. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 3.4.. 
 
Odevzdávání úkolů přes Školu OnLine je možné pouze z žákovského účtu, na rodičovském 
se zobrazí jen zadání. Pokud by se Vám nezobrazoval přiložený soubor, prosím nahlédněte 
na stránky lobkovicovo.cz, kde je v pravém horním rohu okénko VÝUKA - COVID19, a tam 
byste měli úkoly také najít.Prosím, vyzkoušejte, zda vše funguje. V případě potíží nebo 
potřeby konzultace k učivu se ozvěte. 
Děkuji za spolupráci! 
Přeji hodně sil a pokud možno klidný týden. 
 
Zdraví, 
Dagmar Kalábová 
 
ENGLISH – 4.C 1st April (Wednesday) 
 

1. Podívejte se znovu na písničku, zazpívejte si, zacvičte si: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk 
 

2. Podívejte se na video - části těla. Která slovíčka už znáte a která jsou nová? 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI&t=64s 
 

3. Co znamenají výrazy z první písničky? Přeložte si je, napište do slovníčku a naučte 
se je: 

 
thumbs up 
 
elbow back 
 
feet apart 
 
knees together 
 
bottoms up 
 
tongue out 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ea4TVg0_8Dk
https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI&t=64s


eyes shut 
 
turn around 
 

4. Vypracujte si interaktivní cvičení (Odpovědi si zkontrolujte sami - Finish - check your 
answers, pokud byste měli chyby, zkuste to znovu.) 

 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Bo
dy_parts/Body_Reading_dm51981xr 
 
 
2nd April (Thursday) 
 

1. Dnes budeme ještě pokračovat s částmi těla. Nejdříve si zopakujte slovíčka: 
 
 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso 
 
Vyberte Lidé - části těla - a zkuste si pexeso - nejdříve lehké, pak střední a třeba i těžké. 
 

2. Na prázdný papír A4 si nakreslete dvě osoby - a popište je. Vymyslete jim jméno, 
věk, jestli mají sourozence, kde bydlí...jestli jsou štíhlí, vysocí, jaké mají vlasy, oči… 
apod. Např. She has got long brown hair…. Pak si představte, že se potkají a napište 
rozhovor. Pamatujete si základní otázky? - Pokud ne, nalistujte si v učebnici, 
zopakujte si. Např. How are you? What´s your name? Where are you from? …. 
Můžou si povídat o oblíbených věcech, koníčcích a pod. Vypracovaný úkol mi 
můžete třeba vyfotit mobilem a poslat na můj e-mail dagmar.kalabova@perunka.cz, 
nebo si ho uložte do portfolia pro pozdější kontrolu ve škole. 

 
3rd April (Friday) 
 

1. Zopakujeme si názvy jídel, ovoce a zeleniny. Podívejte se na videá: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NfgBEsqpljA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo 
 

2. Podívejte se na písničku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 

3. Vypracujte interaktivní cvičení: (Odpovědi si zkontrolujte sami - Finish - Check your 
answers - pokud jsou chyby, zkuste to znovu) 

 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Qu
estions/Present_Simple_ph12728rx 
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4. Nakonec si procvičte slovní zásobu: 

 
 
 
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-fruits-1-uroven?source=explicitMapGlobal 
 
 
Když sledujete video nebo děláte cvičení, kde je taky výslovnost, nezapomeňte si prosím 
zkoušet slovíčka nahlas vyslovovat - nebo i zpívat písničky. Přeji Vám hodně zábavy s 
procvičováním. Výsledky interaktivních cvičení mi posílat nemusíte. Ostatní úkoly mi můžete 
vyfotit a poslat na můj e-mail, nebo si je vložte prosím do portfolia.  

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-fruits-1-uroven?source=explicitMapGlobal

