
Klíč pro rodiče 

Učebnice str. 44 Read and match / Přečti a spoj 

Růžový dopis – překlad 

Ahoj! Jsem tvůj nový přítel na dopisování! 

Moje jméno je Hana. Jsem z Olomouce z České republiky. 

Co děláš ve svém volném čase? Já chodím nakupovat o sobotách a hraju 

basketbal ve sportovním centru se svými přáteli.  

O nedělích jdu na procházku se svou rodinou. Poslouchám populární hudbu, 

taky. Máš ráda muziku? Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? 

S přáním všeho nejlepšího, 

Hana 

Žlutý dopis – překlad 

Ahoj! Jsem Lucy. Jsem z Bangoru. To je město ve Walesu.  

Mám mnoho koníčků. Já hraju počítačové hry po škole. Máš počítač? Já chodím 

plavat do bazénu o sobotách. Taky čtu. Moje oblíbené knihy jsou 

vědeckofantastické.  

Taky hraji na klavír. Hraješ na hudební nástroj? 

Napiš mi brzo. 

S přáním všeho dobrého,  

Lucy 
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Učebnice str. 45: The Dragon Crown 

1. I´m hungry, Dad. Mám hlad, tati. 

There are apples and bananas on the table. Jabkla a banány jsou na stole. 

2. Dad, do you go fishing? Tati, jdeš rybařit?  

Yes, I go fishing on Satudays. Ano, chodím rybařit o sobotách. 

3. Where´s your fishing rod? Kde je tvůj rybářský prut? 

4. In the museum – v muzeu 
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What time is it? Kolik je hodin? 

It´s 4:40. The museum closes at 5:45. Je 4:40. Muzeum zavírá v 5:45. 

5. Where can we hide? Kde se můžeme schovat? 

6. Behind the mummies? Za mumiemi? 

No! I don´t like mummies. Ne! Nemám rád mumie. 

7. I know. We can hide in the whale. Já vím. Můžeme se schovat ve velrybě.  

8. What now? Co teď? 

Now, we wait. Teď, počkáme.  

 

Pracovní sešit str. 44, cvičení 5. 

a) Your new penfriend 

b) From Chester 

c) Got lots of hobbies 

d) Go swimming 

e) Play basketball 

f) On Fridays 

g) Ride my bike 

h) Play guitar 

i) Do in your free time? 

 

Pracovní sešit str. 45, cvičení 7. 

1. On Saturdays I read a book and I go fishing. On Sunday I play the drums.  

O sobotách čtu knihu a chodím rybařit. V neděli hraji na bicí. F 

2. I listen to music after school. On Fridays I go swimming and I play the 

violin. Poslouchám muziku po škole. Pátky chodím plavat a hraji na 

housle. D 

Pracovní sešit str. 45, cvičení 8. 

On Saturday morning, I run and run. V sobotu ráno, já běhám a běhám. 

I go to the park and I have fun. Jdu do parku a bavím se. 

On Sunday morning, I don´t run. V neděli ráno neběhám. 

I read a comic and I play the drums. Čtu komiks a hraju na bicí.  

 

Slova k opakování: Saturday, morning, park, run, read, drums. 


