
Předmět: AJ - 4. ročník 
 
1.6.- 5.6. 
 
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly 
 
Milí rodiče a žáci, 
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 5.6.. 
 
 
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 

 

3rd June (Wednesday) 

 

1. Milé děti, dnes se podíváme na to, jak říct, že někdo právě v tuto chvíli něco dělá. 

Otevřete si učebnice na straně 58. Máme tam Unit 22 – LOOK! WHAT´S HE DOING 

THERE? 

 V cvičení 1 si přečtěte co právě dělají lidé na obrázcích. 

Podívejte se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cB5f5yPHEZc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA8l0eMuoYs 

https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c 

 

Tomuto času se v angličtině říká Přítomný průběhový čas – Present Continuous Tense – 

protože vyjadřuje něco, co právě teď probíhá. Podívejte se, jak se tvoří: 

 

Kladná věta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME
https://www.youtube.com/watch?v=MiZxlVi_RSg
https://www.youtube.com/watch?v=cB5f5yPHEZc
https://www.youtube.com/watch?v=ZA8l0eMuoYs
https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c


 

 

Záporná věta: 

 

 

 

Nebo zkráceně: 



 

 

Otázka: 

 

 

2. Ze strany 59, cvičení 5 v učebnici si vypište slova do slovníčku a naučte se je. 

 

4th June (Thursday) 



1. Milí žáci, otevřete si prosím učebnici na straně 58. V cvičení 2 se podívejte, co právě 

dělají lidé na obrázcích a zkuste ústně doplňovat věty v textu. Na straně 59 se 

v cvičení 4 podívejte, jak přidáváme k slovesu koncovku –ing. 

Dávejte pozor zejména u sloves, která končí na e, tam to e vypadne. Například: 

 

dance – dancing 

 

write – writing 

2. Otevřete si pracovní sešit na stranách 58- 59 a vypracujte cvičení 2 – 3. 

5th June (Friday) 

 

1. Otevřete si prosím pracovní sešit na straně 59 a vypracujte cvičení 4 – 5. 

2. Vypracujte interaktivní cvičení: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pre

sent_continuous/What_are_you_doing$_fj103169ss 

 

Zkuste taky cvičení: 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/What_are_you_doing$_fj103169ss
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/What_are_you_doing$_fj103169ss
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/27


 

 


