
Vážení rodiče,

moc děkuji Vám všem, kteří jste se mnou v kontaktu a píšete mi, zda vaše děti již vypracovaly úkoly 
nebo že na nich pracujete. Jsem za to velmi ráda, a to ze dvou důvodů:

1. Zpětná vazba je pro mě důležitá, a to jakákoliv. Budu ráda, když mi i napíšete, jak úkoly dětem šly, 
zda nebyly obtížné nebo zda jich nebylo příliš. Tato situace je nelehká pro nás všechny a určitě vám ji 
nechci ještě ztěžovat. Pokud máte komplikovanou situaci, např. je někdo z rodiny nemocný nebo 
chodíte i nyní do zaměstnání a máte více školních dětí, kterým musíte s učivem pomáhat, není 
problém se domluvit na pozdějším termínu vypracování nebo na tom, že zkrátka budete s dětmi 
pracovat dle vašich možností.  Takže děkuji za všechny informace od vás, nebojte se mě kontaktovat. 

2. Druhým důvodem je to, že do školy bohužel nebudeme chodit dost dlouhou dobu a pro nikoho 
z nás to nejsou prázdniny. I kdybychom se do školy vrátili v polovině května, o čemž nyní vláda 
uvažuje, byly by to 2 měsíce bez školní docházky. Tudíž je důležité, aby tuto dobu děti pracovaly, i 
když to není zrovna ve škole. Přístup k plnění úkolů bude jistě muset být i součástí hodnocení celého 
tohoto pololetí.  Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych učivo mohla dětem v klidu ve škole sama 
vysvětlit, ale bohužel to nejde. Moc Vás proto prosím o spolupráci, vím, že ve 4. ročníku děti ještě 
vše samy nezvládnou. 

Někteří z Vás se mi bohužel dosud neozvali. Komunikace je důležitá. Pište mi prosím na e-mail 
kubincova@zs-manesova.cz.  

Ahoj děti,

přináším vám nové úkoly, tentokrát na tři týdny (4.5.-24.5.2020).

1.týden : 4.5.-7.5.2020

2.týden:  11.-15.5.2020

3. týden: 18.-22.5.2020

1. týden:

Nejdříve si zkontrolujte cvičení z minulého zadání: 

Pracovní sešit:   str. 37, cv. 7:      1,Liz     2, Peter

                             str.38, cv. 1:   action films, music programmes, cartoons, comedies, quizzes, 

                                                     science fiction films, sport programmes, animals programmes 

                            str.38, cv.2, 3 – zde máte každý jiné odpovědi, podíváme se na to spolu ve škole



Nové učivo: 

Učebnice :  

Poslechněte si příběh o agentce  Miss J. Bond , str. 39 ( stopa 54) – v tomto příběhu se nám nově 
objevuje  čas v digitální podobě – čteme  čísla, která vidíme. 

Pokud je např. čas 8.05, čteme ho „ eight oh five“    !NE“ eight zero five“!  8:20 „ eight twenty“.

Poté si poslechněte stopu č.55 a zkuste u každého poslechu určit podle obrázku, o jaký čas se jedná.

Pište si to např. do sešitu, já vám příště pošlu výsledky.

2. týden:

Pracovní sešit:

Str.39, cv. 4 – zahrajte si Bingo –  zaškrtávej si časy, které uslyšíš na nahrávce ( stopa 56) a až budeš 

                                                            mít zaškrtnutou celou řadu nebo sloupec zakřič „BINGO“!

                                                             Jestli máte možnost nakopírovat si stránku, můžete si zahrát 

                                                             i se sourozenci nebo rodiči. Tabulku si také můžete překreslit.

             cv. 5 – poslechni si nahrávku ( stopa  1) a přiřaď k členům Superstar jejich oblíbené pořady

             cv.6 – poslechni si nahrávku (s topa2) a pokus se doplnit údaje o pořadech

3. týden:

Učebnice: 

Str. 40 – poslouchej nahrávku  ( stopa 3) a hledej daný pořad

Zapiš si do sešitu tyto fráze:

What programmes do you like?                        Jaké pořady máš rád?

What channel is it on?                                         Na  jakém televizním kanále ho dávají?

What time is it on?                                               V kolik ho dávají?

TV guide                                                                přehled pořadů 



Pracovní sešit: 

Str.40, cv. 7 – přiřaď otázky k odpovědím – do čtverečku napiš příslušné písmeno

             cv.8 – pozorně si přečti text a zakroužkuj v něm správná slova (vybírej ze dvou slov

                         oddělených / )

               cv.9 – zkus napsat o tvém oblíbeném televizním programu

Děkuji za spolupráci. A opět vás poprosím o potvrzující e-mail, a to nejpozději  do 24.5.2020. 

Mějte se hezky, přeji hodně zdraví a dobré nálady!   D. Kubincová


