
ANGLICKÝ  JAZYK  -  IV. B,  SKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVĚ 
(úkoly na týden 22. 6.  -  26. 6.) 
 
Milé děti, 
přiblížil se nám konec školního roku. Všechny vás znovu zdravím 
a posílám poslední zadání úkolů. Vše, co jste doma udělaly, si pečlivě 
uschovejte. Svými pracemi se pochlubíte v září, až se vrátíme (doufám, 
že už všichni) do školních lavic. Učivo 4. ročníku určitě zopakujeme, 
dovysvětlíme všechno, čemu nebudete rozumět. Musíme to zvládnout. 
 
Na závěr zábavné úkoly: 
1.  PS 27/7 
     Doplň informace do tabulky podle přečteného textu. 
 
2.  PS 65/1, 2 
      Četli jsme pověst O Bruncvíkovi v češtině. Ti, kteří ve škole nebyli, 
      si najdou pověst na internetu a přečtou si ji (možná máte  
      doma knihu pověstí). Podle obrázků vyprávějte pověst česky. 
 
      Ve druhém cvičení jsou anglické věty, ty přiřaď k obrázkům  
      (za každou větu napiš písmeno odpovídajícího obrázku).  
      Neznámá slova hledej ve slovníku. Obrázky vybarvi. 
 
Řešení některých úkolů z minulého týdne (15. 6.  -  19. 6.) 
 
Učebnice 26 / Odpovědi na otázky 
1  Tess is writing this letter. 
2  Mum is playing tennis. 
3  Tess is sitting under an umbrella next to the pool. 
4  Dad is reading under a tree. 
5  Digger is running. 
6  Tim is playing football. 
 
PS 26/6 
I´m sitting under a palm tree. Mum is swimming. 
Sally is on the beach. She is playing football with 
a friend. Dad is sleeping next to the swimming pool. 
I´m having a fantastic holiday.  
Love from Alex 
 
Řešení úkolů z týdne 22. 6.  -  26. 6. 
 
PS 27/7 
      Name                    Where is she?               What is she doing? 
       Ann                      on the beach                         running              
       Sue                      next to the hotel              playing tennis       
       Kate                     under a tree                           reading              
 
PS 65/1, 2 
1 - b,    2 - a,    3 - e,     4 – d,    5 - h,    6 - f,     7 - c,     8 - g 


