Učivo pro 4. ročník od 16.11. na další 2 týdny.
Potřebujete-li poradit, napište mi na Whatsapp Lenka Buršíková.
1. Zápis do školního sešitu Slovesa 1. Pište do dvou sloupců AJ/ČJ
tak, jako jsme zapisovali např barvy. Bez výslovnosti. Trénujte
spelling.
Read – číst, ask – ptát se, go – jít, jet, sing – zpívat, sleep – spát,
play – hrát, draw – kreslit, wash – umýt, stand – stát, sit – sedět,
look at – dívat se na, cry – brečet, fly – letět, run – běžet, jump –
skákat, skip – skákat na místě, hide – schovat, call – volat, eat –
jíst, drink – pít, fetch – popadnout, také – vzít, give – dát, pick
up – sbírat, put – položit, open – otevřít, shut – zavřít, close –
přivřít.
Zkuste o každém slovese vymyslet větu, kdo ho umí nebo neumí.
Také otázky pro různé osoby. Wendy can skip. The chair can’t skip.
Can you fly? No, I can’t. Can the duck fly? Yes, it can.
DÚ : opište věty do sešitu a doplňte tvary is, isn‘t, are, aren‘t, can,
can’t.
Linda………..ride a bike. The house……….big. The horses……….in the
meadow. Daddy……….repair the car. ……….you a girl? My grandma
and grandpa……….old. ……….your schoolbag brown? We……….sing.
The sheep……….eat grass, but it……….chocolate. The baby………small,
it……….write. ………..you write? They……….at school.
2. Zápis do školního sešitu : Slovesa 2.
Mix – míchat, cut – krájet, sekat, stříhat, repair – opravit, need –
potřebovat, build – stavět, write – psát, dress – obléci se, speak –
mluvit, hear – slyšet, listen to – poslouchat něco, smell – čichat,
swim – plavat, clean – čistit, look for – hledat, paint – malovat,
natírat, make – vyrobit, udělat, see – vidět, watch – sledovat,

ride – jezdit na, say – říci, lie – lhát, ležet, think of – myslet na,
know – znát, like – mít rád, live – bydlet, žít, turn – točit, wait –
čekat, throw – házet, catch – chytat, hold = držet.
Opět spellujte a procvičujte větami s can.
V knize čtěte Lesson 44.
DÚ : přeložte otázky a odpovězte. Nezapomeňte vždy napsat osobu.
1.Umíš skákat? 2.Mohu sedět na stole? 3.Umí Martin psát?
4.Mohou ryby mluvit? 5.Umíme se schovat? 6.Můžeš spát pod
postelí? 7.Umí Linda jezdit na kole? 8.Může to zkusit? 9.Mohou
děti lhát?

