
ANGLIČTINA 4. A (skupina 1) – týden 11. – 15. ledna 

TASK 1 - Video s říkankou I don’t like eggs  

a) Řekni si pro sebe nahlas, co máš a nemáš rád/a za jídlo a pití. I like… I don’t like… 

b) Otevři si úkol https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/i-dont-eggs 

Příprava = Preparation – spojte slovíčka s obrázky. Poslechněte si také výslovnost, opakujte si nahlas 

– stačí kliknout na obrázek reproduktoru u slova. Pro kontrolu klikněte na „Finish“.  

Nápověda: chips (v angličtině to nejsou brambůrky, ale hranolky), pie (koláč), beans (fazole), peas 

(hrášek), meat (maso) 

c) Říkanka = chant - poslouchejte, co nemá a má rád chlapec ve videu. Prozradí vám, co má ráda jeho 

maminka, a co tím pádem musí jíst ☺ Říkanku si pusťte klidně vícekrát.  

d) Hravé cvičení = Game – vyberte vždy správnou možnost, která patří do věty. Na závěr opět dejte 

„Finish“.  

TASK 2 – Make a survey! Udělej průzkum!  

a) Vymysli otázku – QUESTION se slovesem like – například: Do you like peas? Máš rád/a hrášek? 

Napiš si ji do sešitu.  

b) Zeptej se rodiny nebo kamarádů (oslov minimálně 5 lidí, případně i svého domácí mazlíčka – 

sám/sama víš, co má/nemá rád) a zaznamenávej jejich odpovědi. Například: my brother – no, my 

mum = yes, my friend Dany = yes atd.  

c) Napiš výsledek – RESULT. Například: My brother doesn’t like peas. My mum and my friend Dany 

like peas. (Hlídej si přidávání -s, když je tam jedna osoba!) 

Průzkum zaznamenávej do sešitu a potom ho vyfoť a pošli na e-mail richtrova@korunka.org.  

TASK 3 – Já, Padouch 2 – video s cvičením na přítomný čas prostý 

Otevři odkaz Present Simple Exercise a video spusť červeným tlačítkem uprostřed. Sleduj příběh a plň 

úkoly – je jich tam deset a jsou na přítomný čas prostý. Někde budeš vybírat z možností, někde musíš 

odpověď napsat. Věta bude hned zkontrolována a můžeš pokračovat klikem na modrou šipku. Napiš 

mi, kolik bodů jsi získal/a.  

Nápověda: tvary slovesa CATCH (chytit) – catch nebo catches.  

DOBROVOLNÝ ÚKOL  

A) Online pracovní list na přítomný čas prostý: https://www.liveworksheets.com/pl245735tu 

Přečti si větu, prohlédni si obrázek a čas. Vyber správnou možnost z nabídky. Až budeš mít hotovo, 

klikni na „Finish“ a „Check my answers“ = zkontrolovat odpovědi.  

B) Video s větami o mamince ☺ Poslouchej a sleduj věty: 

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

C) Video o zvířátkách ☺ Describing animals - https://www.youtube.com/watch?v=_5IyCB5V2bQ – 

sleduj video a poslouchej, nemusíš rozumět všemu.  
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