Učivo pro 4. ročník na květen a červen. V červnu bude obnovena
výuka v učebně, kdy zopakujeme a procvičíme znalosti z vaší domácí
přípravy. Účast bude dobrovolná, jako na ZŠ.
1. Zápis do školního sešitu Fruits and vegetables.
Vytvořte 2 sloupce aj/čj. Jeden pro ovoce, druhý pro zeleninu. Slova
sami pište do správných sloupců.
Tomato = rajče, grapes = hrozny, coconut = kokosový ořech,
pineapple = ananas, kiwi = kiwi, onion = cibule, cherries = třešně,
višně, parsley = petržel, celery = celer, blueberry = kanadská
borůvka, bilberry = česká borůvka z lesa, eggplant = lilek, pear =
hruška, potatoes = brambory, peach = broskev, leak = pórek,
orange = pomeranč, lemon = citrón, corn = kukuřice, cucumber =
okurka, strawberry = jahoda, turnip = řepa, tuřín, plum = švestka,
ryngle, lettuce = hlávkový salát, banana = banán, cabbage = zelí,
carrot = mrkev, gooseberry = angrešt, radish = ředkvička, apricot =
meruňka, red currant = červený rybíz, raspberry = malina,
blackberry = ostružina, nut = ořech, pumpkin = dýně, peas =
hrášky, beans = fazole, lentills = čočka, garlic = česnek, pepper =
paprika.
Kniha Lesson 53. Čtěte a spellujte slova. Pojmenujte všechno ovoce a
zeleninu na obrázku. Čtěte také článek na str. 100.
DÚ: přeložte věty. Pozor na členy a, the.
Cibule je zdravější než banán. Máte meruňky nebo broskve? Kozy
v Zoo nesmí jíst hrách a fazole. Nemáme doma okurky, ale máme
papriky. Umí tvoje maminka udělat borůvkovy džem? Pórek je
nejdůležitější zelenina na zahradě.

2. Zápis do školního sešitu Časové údaje a předložky
Pod každou předložkou napište pod sebe všechny názvy. Pozor na the
a velká písmena.
IN : Spring (the spring), Summer (the summer), Autumn (the
autumn), Winter (the winter).
IN : January, February, March, April, May, June, July, August,
September, October, November, December.
ON : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday.
AT : noon = v poledne, night = v noci. At 5 o’clock = v 5 hodin.
5 částí dne, jak jdou po sobě : in the morning, at noon, in the
afternoon, in the evening, at night.
Bez předložky : today, yesterday, now,…
Every = každý. Může být před každým časovým údajem, ten je pak
bez předložky. Every day, every morning, every Spring, every Sunday,
3. Zápis do školního sešitu: What is the time?
It is 5 o’clock a. m. Je 5h ráno. It is 5 o’clock p. m. Je 5 hodin
odpoledne. Písmena a. m. jsou pro 0 až 12h dopoledne. Písmena
p. m. jsou pro odpoledne a večer, číslice jsou pak znovu 0 až 12.
Slovo o’clock říkáme jen u celých hodin.
Předložka bude před časovým údajem, pokud je na konci věty, ve
které se něco děje. Ne, pokud pouze říkáme, kolik je hodin.
It is 10 o’clock p. m. We sleep at 10 o’clock p. m. It is a lovely
afternoon. I play in the garden in the afternoon.

Kniha str. 121. Napiš 6 vět o tom, co dělá David na obrázku. Na konec
každé věty napiš at a správnou hodinu. Použij Prostý čas, nedělá to
teď a tady. Přidej aspoň 2 vlastní věty s jinými hodinami.

4. Minutes
Minuty v první půli hodiny říkáme past = po předchozí hodině. It is 5
minutes past 5. = Je 5 minut po páté. It is a quarter past 5. = Je čtvrt
na 6, tedy čtvrt po páté hodině. It is half past 5. = Je půl 6, tedy půl po
páté hodině. It is 20 minutes past 5. = Je za 10min. půl šesté, tedy 20
min. po páté hodině.
Minuty v druhé půli hodiny odpočítáváme, kolik zbývá do následující
celé hodiny. Předložka to = do. It is 5 minutes to 6. = Je za 5 minut
šest. It is a quarter to 6. Je tři čtvrtě na 6. Zbývá čtvrt do 6h. It is
25min. to 6. Je půl šesté a 5 minut, tedy zbývá 25 minut do 6h.
DÚ: přeložte přesně, pozor na předložky a velká písmena, u hodin
používejte a. m., p. m.
Ve středu, na podzim, (v) odpoledne, v únoru, v létě, ve čtvrtek,
každý den, v prosinci, (v) ráno, dnes, na jaře, v sobotu, v noci,
každou noc, v červnu, v poledne, (v) večer.
V 9h večer, v 11h dopoledne, ve 3h odpoledne, o půl jedné v noci,
je čtvrt na 10 večer, je za 10 min. 6 ráno, je za 5 min. půl sedmé
ráno, je tři čtvrtě na 8 večer.
Říkejte nahlas tyto digitální hodiny: je 13.45 = It is a quarter to 2 p.m.
Je 22.10, je 09.50, je 16.20, je 07.15, je 23.55, je 00.55, je 15.30,
je 11.45, je 19.35, je 01.58, je 21.25, je 04.38, je 06.45, je 17.18.

5. Zápis do školního sešitu: Blízká budoucnost.
I am + going to + krátké sloveso = chystám se dělat, budu dělat
v blízké budoucnosti.
You are going to = chystáte se, she is going to = ona se chystá, apod.
Otázka otočením prvních 2 slov, Zápor přidáním not. Zbytek sestavy
se nemění.
I am going to teach. You are going to learn. He is going to write.
She is going to read. It is going to rain. We are going to sleep. They
are going to run.
Is he going to repair the car this afternoon? Yes, he is. No he is not.
Are you going to sleep at grandma on Saturday? Yes, I am. No, I am
not. We are not going to work in the garden. They aren’t going to
wash the car. She isn’t going to drink coffee.
Hovorová zkratka : going to = gonna. Vše ostatní ve větě zůstává.
Mum’s gonna make soup. He’s gonna ride a bike. I’m gonna go home.
Kniha Lesson 54 a 55. Také pohádka na str. 106.
DÚ: přeložte pomocí Blízké budoucnosti. Místo a čas na konec věty.
Potom, pak = then
V pondělí půjdu do školy. Potom si umyjete ruce. V létě se
chystáme stavět dům. Půjde Tom v sobotu do Zoo? Wendy dnes
nebude malovat na zahradě. Budou chlapci v pátek hrát tenis?

