
Předmět: AJ - 4. ročník  
 
11.5.- 15.5.  
  
Forma: Oznámení v systému Škola OnLine - domácí úkoly  
 
Milí rodiče a žáci,  
 
znovu Vám posílám zadání práce z AJ. Prosím o splnění do pátku 15.5..  
 
 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  
 
13th May (Wednesday) 
 

1. Milí žáci, máme tady opět středu a s ní i další hodinu angličtiny :) 
 
 
Posledně jsme se věnovali oblečení, módě a jak říct, co máme právě na sobě. Pamatujete? 
Kladná věta: 
 

I am wearing jeans. 
 
Otázka: 
 

Am I wearing jeans? 
 
A krátké odpovědi: 
 

Yes, I am. 
No, I´m not. 
 



Nyní ještě potřebujeme vědět, jak říct zápornou větu, například: 
 
Nemám na sobě sukni. 
 
Otevřete si prosím učebnici na straně 50 a přečtěte si o Tomovi a Lucy. 
 
Jak tedy řeknete, Lucy/ona nemá na sobě lyžařské boty? 
 
Ano, je to: 
 

Lucy/She isn't wearing ski boots. 
 
Podívejme se pro porovnání na kladné a záporné věty: 
 
I am wearing a skirt.                   I am not wearing a skirt. nebo I´m not 
wearing a skirt. 
 
You are wearing a skirt.             You are not wearing a skirt. You aren't 
wearing a skirt. 
 
He is wearing a skirt.                He is not wearing a skirt. He isn't wearing 
a skirt. 
 
She is wearing a skirt.              She is not wearing a skirt. She isn't 
wearing a skirt. 
 
It is wearing a skirt.                  It is not wearing a skirt. It isn't wearing a 
skirt. 
 
We are wearing a skirt.             We are not wearing a skirt. We aren't 
wearing a skirt. 
 
You are wearing a skirt.           You are not wearing a skirt. You aren't 
wearing a skirt. 
 
They are wearing a skirt.         They are not wearing a skirt. They aren't 
wearing a skirt. 
 



2. Otevřete si učebnici na straně 51, vypište si do slovníčku první sloupec slovíček a 
naučte se je. 

 
14th May (Thursday) 
 

1. Otevřete si učebnici na straně 51, vypište si druhý sloupec slovíček a naučte se je. 
2. Otevřete si pracovní sešit na straně 50 a vypracujte cvičení 1 - 2. 

 
15th May (Friday) 
 

1. Otevřete si učebnici na straně 51. Přečtěte si cvičení 4 a 5. 
2. Otevřete si pracovní sešit na straně 51 a vypracujte cvičení 3. 


