
Předmět: AJ - 4. ročník  
 
27.4.- 1.5. 
  
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 1.5..  
 
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!  
 
Zdraví,  
 
Dagmar Kalábová  
 
 
29th April (Wednesday) 
 
Hello boys and girls!!! How are you today? Welcome to our English lesson! 
 
1. Milí žáci, dnes se budeme věnovat oblečení a módě. Věřím, že slovíčka už máte vypsaná 
a umíte je. Pro jistotu a procvičení výslovnosti se ale znovu podíváme na videa. Opakujte 
nahlas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y1r12OYDY3w&t=47s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MCNqFmMAEEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ&t=45s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uUiNVKoQ4yw 
 
Víte, co znamená věta: I am wearing a dress. ? 
 
Ano, znamená: Mám na sobě šaty. 
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Jak řekneme třeba: On má na sobě kalhoty? nebo Ona má na sobě sukni.? 
 
Podívejte se na další video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KPrEVxiTOYo 
 
Podívejte se, jak tvoříme věty: 
 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KPrEVxiTOYo


 
2.Otevřete si učebnici na straně 46 a přečtěte si cvičení 1. Snažte se číst nahlas. V cvičení 2 
máme znovu souhrn gramatiky - jak tvoříme věty typu, On má na sobě. Ona má na sobě.  
 
30th April (Thursday) 
 

1. Nejdříve si zopakujeme, co všechno už víme z předešlé hodiny. Podíváme se na 
videa a opakujeme nahlas. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_cBmnRsh8Hw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8yV5or1SNXg 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sQbSfZu26B8 
 

2. Otevřeme si učebnici na straně 47. Podíváme se na děti v cvičení 3 a zkusíme je 
popsat - co mají na sobě. Věty napište do Š+D. Například: 

Jane is wearing a blue skirt, red shoes…. 
 

3. Přečtěte si písničku v cvičení 5. Znovu, zkuste ji přečíst nahlas. Můžete i několikrát. 
 
 
1st May (Friday) 
 
V pracovním sešitě už máme vypracované stránky 46 -47. Kdo je zatím nemá, tak si je 
vypracuje.  
 

1. Otevřeme si učebnici na straně 48 a podíváme se na pyžamový večírek: Pyjama 
party!!!! Přečteme si, kdo co říká.  

2. Ve druhém cvičení si přečteme vzory pyžama.  
3. Do slovníčku si vypište slovíčka z cvičení 6 na straně 49 a naučte se je. 
4. Nakonec si otevřete pracovní sešit na straně 48 a vypracujte cvičení 1. 
5. Poslechněte si znovu slovíčka a opakujte nahlas. 

 
 
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-clothing-1-uroven?source=explicitExercise 
 
Přeložte do angličtiny: 
 
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-clothing-1-uroven/271 
 
Zahrajte si pexeso: 
 
 
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-clothing-1-uroven?source=explicitExercise 
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