
AJ   JITKA SMAŽILOVÁ 4.5. – 15.5., 1.stupeň

PRO VŠECHNY ROČNÍKY!!!!!!

Znovu připomínám tyto stránky: Procvičování slovíček a jednoduchých 
cvičení přímo k vašim lekcím v učebnicích Chit Chat nebo Project najdete na 
www.alfbook.cz.  Otevřete si tuto stránku, zadejte univerzální kód školy: 
ucimesedoma .Objeví se letadlo a na něm si vyberete, to co potřebujete – 
ročník,učebnice. Slovíčka uvidíte, uslyšíte, můžete se učit i nová slovíčka. Kromě 
Aj zde najdete i jiné předměty.

A zlatíčka moje držte se!!!

3.A

 Odpověz na otázky (stačí napsat jen odpovědi)  

1 What’s your name? 2 How old are you?

3 What‘ this? (picture)

4 Is it a table? (picture) 5 Is it a big blue clock?

6 What’s your favourite colour? 7 What isn’t your favourite pet?

8 Are you angry? 9 Are you thirsty?

10 How are you? 11 How many sisters have you got?

12 How many brothers  have you got?  13 Have you got a brown T-shirt?

http://www.alfbook.cz/


 Odpověz na otázky podle obrázku (stačí napsat jen odpovědi).Podobné   
cvičení najdeš v     PS/35.  

1 Has the monster got four arms? 2 Has it got five arms?

3 Has it got long legs? 4 Has it got little ears?

5 Has it got big hands? 6 Has it gotone eye?

Napiš otázky k     tomuto obrázku monstra  

1 Has it got………………………………………………………..mouths? Yes, it has.

2 Has it ………………………………………………………………noses? No, it hasn’t.

3 Has ……………………………………………………………………………..? No, it hasn’t.

4 ……………………………………………………………………………………..? Yes, it has.



Nakresli monstrum podle instrukcí,pojmenuj ho:

Draw a monster:

It is a happy big monster.

It has got a big pink body and a big yellow head.

It has got long dark hair, two big green eyes, a little nose and a big red mouth.

It has got four big ears and a long neck (krk).

It has got two long brown arms and big pink hands.

It has got two short brown legs.

Napiš co nejvíce slovíček, které znáš k     jednotlivým kategoriím. (Zkus napsat  
nejméně tři)

pets feelings (pocity) family

face body colours

clothes furniture (nábytek)

greetings (pozdravy) classroom things (věci ve třídě)

instructions (instrukce) numbers (mezi 15 – 20)



4.B

 www. alfbook.cz – viz začátek příprav  

 Categories   – napiš co nejvíce slovíček, které znáš z těchto kategorií. 
Nebo alespoň pět ke každé kategorii.

musical instruments house

health, illnesses (zdraví, nemoci) town

prepositions (předložky) weather

school clothes

face body

feelings (pocity) family

 Přelož (nyní z     lekcí 6 až 7)  

1 Je horko. 2 Můžeme jít do parku.

3 Prší. 3 Mám deštník.

5 Sněží v Londýně? 6 Je větrno.

7 Je dnes chladno? 8 Kolik je hodin?

9 Je 11 hodin. 10 Co se děje?

11 V pondělí máme tělocvik. 12 Ve třídě je 22 dětí.

13 Moje oblíbené hodiny jsou dějepis, matematika a výtvarná výchova.

 Napiš, co můžeš/nemůžeš dělat, když…  

windy – I can…… raining – I can’t…

snowing – Ican… winter – I can’t…

hot – I can… sunny – I can’t…



 Co dělají? Přiřaď obrázky( číslo obrázku) k     větám.  

What are they doing?
2
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The man is playing 
music .

Tom is talking in his 
phone. 

Mary is playing 
football.

Little John is taking a
bath.

Lina is playing tennis.

Mr. Jackson is eating 
dinner.

Liza is reading a book.

Annie is crying.(pláče)

Mum is painting.
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5.C

 www. alfbook.cz – viz začátek příprav  

Učebnice/str.43

 Cv.4a – přečti si příklady kladné a záporné věty

- vidíš před sloveso vložíš pomocné sloveso don’t= do not .To platí 
u osob I, you (ty, vy), we, they. Je to jednoduché, že? Podívej se 
do prac. sešitu na str.75-76, bod 4.4 (vysvětlení gramatiky)

 Cv. 5a – doplň do vět sloveso v záporném tvaru. Podívej se na příklad.

 Cv.5b – znovu se podívej na věty ze cv. a. Napiš je pravdivě o sobě, takže 
budou buďto kladné nebo záporné.

Pracov. sešit/str.35

 Cv.3 – přepiš věty do záporu.

 Cv.4 – použij CD z prac. sešitu a poslechni si 1.18. Poslouchej Rosie a Kate. 
Vyber správnou odpověď.

 Cv. 5 – napiš o svém typickém dni, použij všechna slova z rámečku.

Vocabulary – prac. sešit/83

 Uč se slovíčka z části C (Free time)  – mnohé z nich znáš. Ty u  kterých si 
nebudeš vědět rady s výslovností si podtrhni.  Pokus se najít výslovnost na 
internetu – např. lingea slovníky.


