
3. B

Pokračujeme 11. lekcí, nová slovíčka jsou na Wocabee - poslechni si, jak se 

vyslovují.

 učebnice – str. 54

Nejprve překlad nových slovíček:

comic - komiks

box - krabice

toy - hračka

bed - postel

lots - hodně

Naučíme se také dvě nové předložky IN (v), ON (na):

The cat is in the box. 

Kočka je v krabici.

The cat is on the table. 

Kočka je na stole.

Na obrázcích jsou pokoje tří dětí – Sama, Jean a Kevina. Přečtěte si bubliny a 

přiřaďte ke každé bublině obrázek správného pokoje.

(Řešení: Sam – room C, Jean – room A, Kevin – room B)



Vazbu There are….(= Tam jsou….) už známe. Používá se v množném čísle, tam už 

nepoužíváme člen a/an. U podstatného jména ale musí být koncovka –s

There are posters, There are Cds, There are books

Minule jsme se naučili otázku Is there a poster in the room?

Dnes se naučíme otázku v množném čísle, napiš si ji do sešitu.

Are there posters in the room? – Jsou v pokoji plakáty?

odpovídáme 

- Yes, there are. / No, there aren´t.   – Ano, jsou. / Ne, nejsou.

Přečti si otázky 1-6 v učebnici na straně 54 a podle fotek na ně odpověz.

 učebnice - str. 55 – My friend is a monster

Ředitel cirkusu chce ukázat divákům zpívajícího dinosaura v kleci, ale něco 

zjistí…. Přečtěte a poslechněte si další část komiksu zde:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/

Chit_Chat_1_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Tady je slovní zásoba – jen pro překlad:

Excuse me. - Promiňte.

too – také

It´s true. – To je pravda.

dangerous – nebezpečný

Get the monster. – Chyťte tu příšeru.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


 prac. sešit – str. 54, 55 - cv. 4, 5, 6, 7

Výsledky z     prac. sešitu z     minulého týdne – str. 52, 53  

cv. 1

2 It´s a guitar.

3 It´s a poster.

4 It´s a keyboard.

5 It´s a doll.

6 It´s a radio.

7 It´s an aeroplane.

cv. 3

2 There are six computers.

3 There are seven computer games.

4 There are two video recorders.

5 There are four telephones.

6 There are three CD players.

7 There are four videos.


