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3.C 

Audionahrávky k učebnici Chit Chat 1 

www.oup.com/elt - vpravo jsou materiály ke stažení – audionahrávky – Chit Chat 1 – lze 

přímo spustit zde 

Procvičování slovíček přímo k vašim lekcím v učebnici Chit Chat najdete na 

www.alfbook.cz , po otevření zadáte univerzální kód školy: ucimesedoma, objeví se 

letadlo a na něm si vyberete, to co potřebujete (učebnici Chit Chat I). Slovíčka uvidíte, 

uslyšíte 

1/ Kontrola z minulého týdne: 

Workbook 50/6 I´m a lion, a crocodile, an elephant, a hippo, a penguin, an eagle, an 

ostrich, a snake 

51/7 I´m a hippo. I´m in number 2. I´ve got vegetables for lunch. 

 I´m a giraffe. I´m in number 3. I´ve got leaves for lunch. 

 I´m a ostrich. I´m in number 1. I´ve got fruit for lunch. 

Křížovka: 1. grass 2. leaves (vodorovně: lion) 3. parrot 4. ostrich 5. penguin 6. 

elephant 7. snake 8. Africa 9. fruit 10. Czech Republic 11. 

South America 12. Antarctica 13. nuts 14. crocodile 15. wings 

 16. North America 17. monkey 18. eagle 19. hippo 20. giraffe 

PL – cv.1  

1. Crocodile 2. monkey 3. elephant 4. hippo 5. giraffe 6. ostrich 

7. lion 8. snake  

cv. 2 1. There are seven snakes 2. There are six monkeys. 3. There are three 

crocodiles. 4 There is one parrot. 5. There are four penguins. 6. There  is one 

elephant. 7. There are two giraffes.  

 

2/ Novinky pro tento týden: 

➢ Na zahřátí posílám test U10 (je to letos poslední test!!!☺)  

http://www.oup.com/elt
http://www.alfbook.cz/


 

 

 

 

 



Začínáme Unit 11 – My favourite things (moje oblíbené věci) 

Učebnice str. 52 – naši broučci se dívají klíčovou dírkou do dvou pokojů a vidí tam různé 

věci – viz. seznam – nová slovíčka najdeš na posledním letošním listu slovíček na konci 

zadání, nauč se je vyslovovat i psát 

- říkej, co je v jakém pokoji, použij vazbu There is a/an 

- dole pod obrázkem je hra, červený brouk si myslí jeden z těch dvou pokojů a ten 

druhý hádá, který to je 

Is there an aeroplane? Je tam letadlo? Yes, there is. Ano, je. 

Is there a radio? Je tam rádio? No, there isn´t. Ne, není. 

It´s room one! Je to pokoj jedna. 

- všimni si, že v otázce se slova vymění 

There is an aeroplane.  

Otázka: Is there an aeroplane? Odpověď: Yes, there is. / No, there isn´t. 

 

- pokud máš někoho ochotného si s tebou hru zahrát, tak to udělej! 

Uč. str. 53 – přehraj si rozhovor mezi Kat a Jet 

 Kat má velký pokoj (viz. obrázek pod rozhovorem) 

Jet se jí ptá: Kolik má počítačů v pokoji – How many computers are there in your 

room? 

Kat počítá a odpovídá – There are four computers. Jsou tam 4 počítače.  

Jeden počítač jí opraví: No, Kat! There are five computers. Ne Kat, je tam 5 

počítačů. 

Jet se ptá: What´s this? Co je to?    Kat: It´s my new computer. To je můj nový PC. 

- prohlédni si dobře obrázek pokoje a zkus odpovědět na otázky (do sešitu): 

• How many TVs are there in Kat´s room? 

• How many telephones are there in Kat´s room? 

• How many PC games are there in Kat´s room? 

• How many computers are there in Kat´s room? 

• How many videos are there in Kat´s room? 

- nová slovíčka (viz. slovíčkový list) 

workbook str. 52/1,2 

 str. 53/3 

   Mějte se fajn!!! 



 



4.C 

Audionahrávky k učebnici Chit Chat 2 

www.oup.com/elt - vpravo jsou materiály ke stažení – audionahrávky – Chit Chat 2 – lze 

přímo spustit zde 

Procvičování slovíček přímo k vašim lekcím v učebnici Chit Chat najdete na 

www.alfbook.cz , po otevření zadáte univerzální kód školy: ucimesedoma, objeví se 

letadlo a na něm si vyberete, to co potřebujete (učebnici Chit Chat I). Slovíčka uvidíte, 

uslyšíte 

 1/ Kontrola z minulého týdne: 

uč. str. 50 -  1d, 2b, 3a, 4c (It lives in …) dole: 1a, 2c, 3b, 4d  (It eats …..) 

WB 49/4 2. No, it doesn´t. 3. No, it doesn´t. 4. No, it doesn´t. 5 .Yes, it 

does. 6. Yes, it does.  7. Yes, it does.  8. No, it doesn´t. 

49/5  1c, 2b, 3a, 4d 

49/6  in rivers, big, lives, plants 

PL  cv. 1   1. It eats 2. It doesn´t live  3. It eats 4. It flies 5. It doesn´t fly 

      cv. 3  1. No, it doesn´t.  2. Yes, it does. 3. yes, it does. 4. No, it doesn´t 

      cv. 4  1. It eats meat. 2. It lives in a hot place. 

  

2/ Nové učivo: 

➢ uč. str. 51 The Dragon Crown – poslechni a přečti si několikrát  další 

pokračování našeho příběhu 

later – později strong – silný  vše ostatní myslím zvládnete  

➢ workbook 51/8  

➢ testík U10 – vypracujte a prosím pošlete mi ho 

➢ začínáme Unit 11 Then and now (tehdy a nyní) uč. str. 52  

- přečti si a poslechni text o zvířatech v minulosti a nyní 

- všimni si, že když se popisuje že to bylo používá se tvar WAS (pro jednotné číslo) 

a WERE (pro množné číslo) 

- slovní zásoba je na už letos posledním listu slovíček, který posílám (je jich tam 

hodně, tak se je učte postupně, jiná už do konce školního roku nebudou) 

- pod textem na str. 52 je 6 vět, máš rozhodnout podle četby, zda jsou pravdivá 

(true) nebo nepravdivá (false) – poznač si do sešitu 

➢ uč. str. 53 – písnička – poslechni si  o T. Rexu 

- tady je minulý čas od slovesa „have“ (mít) – HAD  

http://www.oup.com/elt
http://www.alfbook.cz/


- pokus se k obrázkům dvou pravěkých zvířat T. Rex a Diplodocus pod písničnou 

přiřadit správné věty, které jsou v kostech vepsané 

Prosím, berte tento unit jen velmi informativně, je to těžké, minulý čas se bude 

učit až na druhém stupni, takže jen informativně !!! Slovíčka postupně !!! 

 

 



 



5.C 

Hello for everyone!! Zdravím vás všechny!! 

www.vyuka.lingea.cz  

www.alfbook.cz (ucimesedoma) 

1/ Kontrola z minulého týdne: 

54/1  A cellar 

54/2a   2. bedroom 3. bathroom 4. downstairs   5. kitchen  6. dining 

room 7. hall  8. stairs 9. toilet 10. living room    11. garage 12. Garden 

54/3  1. He´s in the bedroom   2. He´s in the bathroom   3. He´s in the dining room. 

4.He´s in the living room. 5. He´s in the hall. 

54/4 There is a bathroom upstairs. 

 There are three bedrooms upstairs. 

 There isn´t a cellar upstairs. 

54/5  2. There are four rooms upstairs. 3. There isn´t a bathroom downstairs.  

 4. There aren´t four bedrooms/bathrooms. 5. There´s a toilet under the 

stairs.  6. There are two people in the kitchen. 7. There´s a dog in the hall 

 8. There isn´t a TV in the dining room.  9. There is a car in the garage. 

10. There are two bikes in the garden. 

Workbook 

44/1a 2. bathroom 3. stairs 4. dining room 5. kitchen 6. hall  7. living 

room 8. Garden 9. Upstairs 10. Downstairs 

44/2  vlastní odpovědi: I watch DVDs in the …… I have dinner in the ….. 

 

2/ Novinky pro tento týden: Tento týden budeme pokračovat v Unitu 5. Doufám, že si 

opakujete průběžně slovíčka a vše zvládáte v klidu.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Na těchto stránkách jsou poslechy k učebnici, je to označené strana (Page) + číslo a 

cvičení (Exercise) + číslo 

  např. Page 54,  Exercise 1 

- kromě toho zde můžete i procvičovat online (vždy je to Project 4th edition, Level 

1, Unit 5 

http://www.vyuka.lingea.cz/
http://www.alfbook.cz/
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


➢ učebnice str. 55/7 – přečti si text a zkus pojmenovat jednotlivé 

místnosti, plánek si nakresli do sešitu (na papír) a dokresli jednotlivé věci 

v každé místnosti (např. lamp, …..), tak jak je to popsané v textu 

➢ 55/9 – popiš svůj pokoj, používej vazbu: There is ….+ předložky /There are 

….+ předložky, kdo bude chtít, může i nakreslit ☺ 

➢ procvičuj slovní zásobu U5 AB 

➢ workbook 45/3 – podívej se ještě jednou na obr. str. 44/1 a doplň vazbu 

there is/are 

45/4 – doplň text s: ´s (is), isn´t, are, aren´t 

 45/5 – poslech z CD, které máš vzadu v pracovním sešitě, odpověz na 

otázky podle poslechu 

➢ Pozor! Kratičký testík na předložky!!! Prosím pošlete mi na moji 

emailovou adresu, myslím, že je to letošní školní rok poslední testík! 

 

 


