Úkoly pro žáky v době uzavření školy
4. ročník Angličtina
Práce 11. 1. - 15. 1. 2021
Kontaktní údaje: Mgr. Monika Turková
Tel: 603 561 421
E: monimark@centrum.cz
1.HODINA

VIDEOKONFERENCE V ÚTERÝ, 12. 1. V 9:45

Učebnice str. 32 – ROB´S COMPUTER
Gramatika: přivlastňování osobám
Pokud přivlastňuji osobě v českém jazyce, používám změny koncovek. Oproti angličtině je
v tomto jevu čeština složitější, protože má koncovky různé.
Př: maminka-maminčina sestra, maminčino dítě, maminčiny oči…
Tom-Tomova sestra, Tomovo auto, Tomův tatínek…
V angličtině přivlastňujeme pomocí značky ´s
Tvar je u všech slov stejný!
Př: mum-mum´s sister (maminčina sestra), mum´s baby (maminčino dítě), mum´s eyes
(maminčiny oči)
Tom-Tom´s sister (Tomova sestra), Tom´s car (Tomovo auto), Tom´s dad (Tomův tátínek)
Sloveso „can“ = umět, moci
Kladný tvar (čti ken)

Záporný tvar (čti kánt)

Otázka

I can – já umím
you can - ty umíš
he can - on umí
she can - ona umí
it can - ono umí
we can - my umíme
you can - vy umíte
they can - oni umí

I can´t – já neumím
you can´t – ty neumíš
he can´t – on neumí
she can´t – ona neumí
it can´t – ono neumí
we can´t – my neumíme
you can´t – vy neumíte
They can´t – oni neumí

Can I?
Can you?
Can he?
Can she?
Can it?
Can we?
Can you?
Can they?

Odpověď kladná: Yes, I can.
Odpověď záporná: No, I can´t.
Yes, you can.
No, you can´t.
Yes, he (she, it) can.
No, he (she, it) can´t.
Yes, we (you, they) can.
No, we (you, they) can´t.

Pracovní sešit str. 32

2.HODINA

VIDEOKONFERENCE V PÁTEK, 15. 1. V 9:45

Učebnice str. 33
Gramatika: opakování slovesa „can“
Opakování There is. (Je tam.) There are. (Jsou tam.)
Kladný tvar
There is.
There are.

záporný tvar
There isn´t.
There aren´t

otázka
Is there?
Are there?

odpověď +
Yes, there is.
Yes, there are.

Pracovní sešit str. 33
Domácí úkol na víkend: zapiš si slovíčka 16. lekce.
Přelož věty do školního sešitu, nebo na vytištěnou stránku přímo k větám:
1.Já umím plavat
2. On neumí létat.
3. Umíš psát?
4. Ona umí číst.
5. Umíš mluvit anglicky?
6. Janiny vlasy jsou hnědé.
7. Tomovo auto je červené.
8. Maminčiny oči jsou modré.
9. Robův počítač je bílý.
10. Umíš používat počítač?
11. Je pod postelí míč?
12. Na obrázku jsou tři kočky.
13. Na stole je žluté jablko.
14. Jsou na obrázku kluci?
15. Na podlaze jsou dvě školní tašky.

odpověď No, there isn´t.
No, there aren´t.

