
Angličtina pro žáky 4. třídy

Kurzy doporučujeme jako doplněk pro domácí přípravu a samostatnou práci v hodině. Plán studia je rozvržen na 10 měsíců. 

Učitel dostává zdarma kurz stejný, jako mají žáci, metodické přípravy pro živé hodiny a navíc má přístup do učitelského rozhraní.

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA

1. Volný čas 1 Opakování 1. dílu What is your favourite…? do you…? he/she can

2 Hudební nástroje violin, drum, guitar,… Do you like…? He/She can play…

3 Volný čas play musical instrument, singing… What's this?

4 Opakování

2. Sport 1 Sportovní aktivity dance, dive, hop,… Can you swim? slovesa spojená se sportem

2 Druhy sportů tennis, football,… How often do you…? can

3 Setkávání se sportem often, sometimes,… frekvenční příslovce

4 Opakování

3. U nás doma 1 Nábytek TV, cupbord, sofa,… Is there/Are there..? otázky s "there"

2 Pokoje v domě bedroom, bathroom,… Where is…? předložky místa

3 Doplňky plant, poster, cooker,…

4 Opakování

4. Zdraví 1 Co nás bolí headache, stomachache,… I've got a headache. rozkazovací způsob

2 Ovoce a zelenina fruit, vegetables,… I do, I don't…

3 Co dělat pro zdraví eat, drink, sport…

4 Opakování

5. Naše měso 1 Místa ve městě cinema, supermarket, … Where's the…? krátké odpovědi

2 Popis cesty street, corner, crossroad… turn right/left

3 Předložky místa next to, opposite,…

4 Opakování

6. Dovolená 1 Aktivity na dovolené dancing, drinking, eating,… I'm dancing. What are you eating? přítomný průběhový

2 Počasí hot, cold, windy,…

3 Předpověď počasí Cardiff, Dublin, Edinburg,…

4 Opakování

7. Ve škole 1 Předměty Maths, I.T., Music What time is it? použití slovesa "like" ve větách

2 Čas half past, o'clock,… I like, I don't like

3 Záliby sports, music, reading,…

4 Opakování

8. Televize 1 Druhy programů animal, music, sports programmes… What programmes do you like? použití slovesa "should" ve větách

2 Pořady v televizi cartoons, comedies,…

3 Postavy z filmů a pohádek queen, king,…

4 Opakování

9. Volný čas 1 Náplň volného času play computer, violin,… I play violin every day. přítomný čas prostý

2 Dny v týdnu Monday, Tuesday,…

3 Různá místa forest, river, sea,…

4 Opakování

10. Zvířata 1 Druhy zvířat a rostlin insect, fish, leaves,… The elephant has got a long nose. minulý čas

2 Zvířata ZOO crocodile, gorilla, hippo,…

3 Popis zvířat strong, short, long,…

4 Opakování

Pro žáky 1. stupně jsme si připravili speciální kurzy angličtiny zaměřené na látku  4. třídy. Kurzy zohledňují slovní 

zásobu a gramatiku probíranou v učebnicích Chit Chat, Project, Happy Street, Happy House a odpovídají ŠVP.

Kurzy za pomocí obrázků a jednoduchých cvičení opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a základy gramatiky. 

Děti si také procvičují výslovnost a hravou formou nacvičují poslech a další jazykové dovednosti. 

2. Angličtina pro žáky 4. třídy - žáka seznamuje s angličtinou, učí první slovní zásobu zaměřenou na volný čas, orientaci ve městě, dovolenou apod. Žák 

si kromě slovíček také automatizuje první fráze a učí se je vhodně použít. Trénink frází je propojený se slovní zásobou  a gramatikou. Nedílnou součástí 

celého kurzu je také fonetický nácvik, který hravou formou učí žáka správné výslovnosti.


