
Dobrý den, ahoj rodiče a děťátka…..Připomínám na pondělí odevzdání cvičení na papírech, ostatní 

přinesou práci do krabice.Zkonrolujte si úplnost. Mít s sebou Čj, M, Vl a Př, penál, všechny PS,  sešity 

malé, pravítka, tužky,  roušky a igelit.sáček, ručník, přezůvky, tiskopisy, aj. Připravte si doma knihu, 

kterou budete ve škole číst (přinesete ji , až vám řeknu). Mějte se co nejlíp.Duch. 

 

Čj 

1 . PS 45/1,2 – umět poznávat zvratná slovesa 

2 . zopakovat řady vyjm.slov + cvičení na netu apod. 

 

M 

1 . opakovat dělení zpaměti do milionu (jako PS 18 a 19), s více nulami 

 

Vl 

1 . opakovat povrch a vodstvo ČR 

 

Př 

1 . opakovat do str.55 

 

Anglický jazyk 

Úkoly zadávám pro všechny žáky ze 4. B. Připomínám, že v pondělí 25. 5. nebo v úterý 26. 5. budu 

vybírat pracovní sešit z angličtiny a vypracované úkoly na papírech. Žáci, kteří nastoupí do školy, 

můžou vše odevzdat panu učiteli. Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání prosím o 

odevzdání vypracovaných úkolů do krabice 4. B za dveřmi hlavního vchodu budovy 2. stupně. 

Opravené sešity si tam můžete od čtvrtka 28. 5. zase vyzvednout. V krabici vám budu též nechávat 

průběžně další učební materiály, o kterých vás budu informovat při zadávání dalších úkolů. Mějte se 

hezky I. Adamcová 

Revision lesson 

pokračuj v opakování a procvičování slovní zásoby / slovíčka a fráze / 

numbers  1 -20  

What is this? / lekce 4 / 

animals / lekce 5 / 

colours / lekce 6 / 

prepositions = předložky / lekce 8 / 



Where are you from?   countries and  nationalities / lekce 9 / 

object pronouns = zájmena v pádě / lekce 10 / 

Alphabet, spelling 

 

Vypracuj test 

 

1. Match the sentences.  (Spoj otázky a odpovědi.) 

What is your name?                              Yes, she is. 

What are you good at?                         His name is Peter. 

What is his name?                                 This is my sister Jane. 

Is she good at English?                          My name is Sue. 

Are you Peter?                                       I am good at Maths. 

Who is this?                                            No, I am not. 

 

2. Translate.  (Přelož.) 

vysoký chlapec  ______________________                  moje nejlepší kamarádka__________________ 

Ona je dobrá v tenise.______________________         Jak se ona jmenuje?______________________ 

On je silný.___________________________                  Kdo je to?______________________________ 

 

 

3. Make the sentences and translate.  (Porovnej správně písmena a přelož.) 

w o H   r a e   o y u ?  _________________________________________________________________ 

o o G d  n i m r o n g !  ________________________________________________________________ 

y M  n a m e  s i  c i D k .  ______________________________________________________________ 

u e S  s i   d o g o  t a  s h E n i l g .________________________________________________________ 

 

4. Write the short forms. (Utvoř zkrácené tvary.) 

she is ____________________________                           he is _________________________________ 

I am _____________________________                           she is not _____________________________ 

name is __________________________  I am not ______________________________ 

he is not __________________________  what is _______________________________ 



 

5. Answer the questions. (Odpověz na otázky.) 

Are you a girl?  ________________________  Are you a boy? ________________________________ 

What is your name? _________________________________________________________________ 

 

6. Translate and answer. ( Přelož a odpověz celou větou. ) 

např.     This is my brother. This is a picture. 

Who is this?                                         What is this? 

moje matka  ___________________________  míč __________________________________ 

tvůj otec ______________________________                pero__________________________________ 

její bratr ______________________________                medvěd _______________________________ 

jeho sestra ____________________________                kráva _________________________________ 

 

 

 

7.  Make the sentences. (Vytvoř věty.) 

                                                  good at                    but                           not good at 

Sue                                      tennis football 

Peter                                   Maths                                                                     English 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Complete:   am – is – are  (Doplň  vynechaná slova.) 

She ____ a girl. I ____ quite strong. 

____ you Peter?                                            He ____ tall. 

He ____ good at badminton.                      You ____nice. 

 

9. Translate. (Přelož.) 

Good afternoon. My name is Jim. I am his brother. I have got a brown pencil-case, a pen, a rubber 

and an exercise book. My favourite colour is blue. This number is red. This blackboard is black. My 

pencil is green. What is this? This is a window. Is this a picture? Yes, it is! Bye! 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Draw. (Nakresli. )                                                 

seven yellow bananas 

nine red flowers 

twelve orange oranges 

eight green apples 

five blue books 

eleven grey pencils 

 

Write and colour the numbers . ( Napiš a vybarvi čísla. ) 

number fourteen is pink                                                  number eleven is green 

number sixteen is blue                                                     number eighteen is grey 

number nineteen is red                                                    number twelve is purple 

number twenty is yellow                                                  number thirteen is brown 

number fifteen is black                                                     number seventeen is orange 

 

lesson 11  

zapiš si slovíčka do slovníčku z uč. na str. 70 

slovíčka si můžeš jednotlivě zadávat do slovníku  https://slovnik.seznam.cz  

a procvičovat si tam i výslovnost / klikni na červené do angličtiny přeložené slovíčko a pak na ikonu 

hlasitosti / 

 

 

 

 

 

 

https://slovnik.seznam.cz/


 


