
4.r. AJ - skupina pí Svobodové  -učivo 27.4. – 1.5.  

1. Uč. str. 23 – komiks:  přečti si text, zamysli se, zda mu rozumíš. Pokud něčemu 

nerozumíš, využij nápovědu ode mne, popř. hledej ve slovníku… 

Nápověda:  I´ve got an idea /ajdia/.- Mám nápad. 

 Let´s go! – Pojďme! 

a book about the crowns /kraunz/ – kniha o korunách 

Here you are. – Tady máš. 

Wait! /wejt/ – Počkej! 

But it isn´t true. – Ale to není pravda. 

It´s just /džast/ an old story. – Je to jen starý příběh. 

 

2. SŠ –opiš: 

Otázka v průběhovém čase a krátké odpovědi 

 

Is he reading ?    - Yes, he is.   Čte on teď?  - Ano, (on) čte. 

        - No, he isn´t.     - Ne, (on) nečte. 

Pamatuj: V otázce je vždy první tvar slovesa BÝT, pak zájmeno / osoba, věc/ a pak 

sloveso s koncovkou  -ing. V krátkých odpovědích není nikdy sloveso s koncovkou - 

ing!  

 

3. SŠ – následující oznamovací věty v průběhovém čase ( činnost probíhá teď) opiš, 

pak je přepracuj na věty tázací a napiš podle vzoru : 

She is playing tennis. 

They are running. 

You are going to the cinema. 

My mum is sleeping. 

Your friends are sitting on the sofa. 

 

Vzor: I am eating an apple. – Am I eating an apple? 

 

4. Slova - opakuj si slova 5. lekce podle listu ( - máš  ho ode mne ze začátku šk. 

roku). Máš tam i výslovnost. 

 

Řešení úkolů (20. - 24.4.) 

1. Uč. str.17 (SŠ): 

1. rozkaz. věty:  Let´s call the police. -  Volejme policii. 

Don´t go to the telephone. – Nechoď k telefonu. 

Give it to me.- Dej mi jí. ( - „tu korunu“, jinak též „Dej mi to.“) 

Don´t be stupid. – Nebuďte hloupí. ( Nebuď hloupý.) 

2. tázací věty: What´s the matter, Penny? – Co se děje, Penny? 

   Where is it? – Kde je? 

   Have you got the crown? – Máte tu korunu?  

  

  


