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Dobrý den, čtvrťáci,  

 

jak se vám daří? Už se všichni těšíte do školy?       

 

Tak než se tak stane, máme tu další úkolíčky: 

Zapište si a naučte se slovíčka z učebnice str. 55 (a zase si najděte a dopište i jejich výslovnost). 

Bude se vám to hodit! Máme pro vás totiž novinku – zaregistrujete se v aplikaci WocaBee, kde budete 

psát každý pátek až do konce dubna testíček! Podrobnosti o aplikaci nápíšeme rodičům, ale myslíme si, 

že vás to bude bavit – budete mezi sebou soutěžit o lepší skóre ve znalosti slovíček. A v pátek si to 

vždycky zkontrolujeme. 

 

Přečtěte si cvičení 2 na stránce 54 v barevné učebnici. Přeložte ho do sešitu English. Potom vynechte 

jeden řádek a napište stejné povídání o sobě. (Můžete se i nakreslit, pokud budete chtít.) 

 

Koukněte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=1CZ7mBSLH1c 

 

NAPIŠ (B) JESTLI JE TO BARRY, (A) JESTLI JE TO ADAM, (D) POKUD JE TO DAD, A (M) POKUD JE 

TO MOM.  

BARRY ADAM MARTIN BENSON (DAD)   JANET BENSON (MOM) 
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  wear only black and yellow clothes. 

  comb the hair in the morning.                         

  spray honey deodorant every day. 

  serve breakfast. 

  use antennas to communicate 

  sharpen the sting 

  read the newspaper during breakfast 

  read the newspaper in the street. 

  like flying around the house 

  drive a red car very fast in the city 

  pick up a friend to go to school 

  park the car perfectly. 

 

Do školního sešitu pak věty přepiš. Ale pozor! Budeš psát věty v přítomném čase prostém (co se děje 

pravidelně) a ještě navíc ve 3. osobě čísla jednotného. To znamená, že sloveso musí mít koncovku S. 

Např.: Barry wears only black and yellow clothes.  

To je všechno. Ale hlavně nezapomeňte, v pátek 3. dubna si na WocaBee vyplňte testík – máte na to 

čas od 6 do 20 hodin.  

 

Tak good luck!!! 

 

Hana Novotná a Líba Kocourková 
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