
Aj - I. stupeň - domácí příprava 25. 5. – 29. 5.   

 

3.C 

Na úvod novinka! 

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: 

a/  There is a girl. There is a dog. 

There are three windows. There are six books.  There is a bed.  

There are three snakes.  There is a giraffe  There is an apple. 

There are four tables There are three lions. 

b/ There is a black spider. There are two big elephants. There is a fat hippo. 

There are five brown cats. There is a long snake. 

c/ uč. str. 50 

obr. 1:  I´m an eagle. I´m from North America. I´ve got big black wings. I like fish and     

little animals. 

obr. 2: I´m a penguin. I´m from the Antarctic. I´ve got short wings and short legs. I 

like fish. 

obr. 3: I´m a parrot. I´m from South America. I´m red, blue and yellow. I like fruit and 

nuts. 

obr. 4: I´m an ostrich. I ´m from Africa. I´ve got long legs. I like grass and leaves. 

d/ workbook str. 50/5  2. It´s a parro. 3. It´s a penguin.   4. It´s an eagle. 

5. It´s a snake.  6. It´s an elephant. 
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2/ Novinky pro tento týden: 

a/ učebnice str. 51 – váš oblíbený komiks - My friend is a monster 

- přečti se několikrát nahlas příběh a snaž se porozumět, co se stalo v tomto díle, 

tady je pár výrazů, pokud úplně nevíš: 

put me down – dej mě dolů, come on – pospěš si, wait – čekat, počkej, this way – tudy, 

look at this – podívej se na tohle, you´ve got …. – ty/vy máte…, I know – já vím 

b/ workbook str. 50/6 51/7,8 

c/ dokončili jsme U10 – takže si zopakuj slovíčka U10, fráze  

d/ na procvičení posílám PL + křížovku, pokud máš možnost vytiskni a vyplň, pokud nemáš 

možnost napiš do sešitu (slovíčka do křížovky si můžeš zkontrolovat podle slovníčku), 

řešení PL pošlu příští týden  

To je pro tento týden vše, není toho moc, tak doufám, že všichni stihnou a 

zvládnou! 

Mějte se moc pěkně!!! 



 



 

 

 



4.C 

Na úvod novinka! 

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: 

Učebnice str. 49 

It eats meat. It lives in a hot place. It swims. It´s  a crocodile. 

It eats meat. It lives in a hot place. It doesn´t swim. It´s a lion. 

It eats meat. It doesn´t live in a hot place. It doesn´t fly. It´s a polar bear. 

It doesn´t eat meat. It swims. It lives in a hot place. It´s a hippo. 

It doesn´t eat meat. It swims. It doesn´t live in a hot place. It´s a penguin. 

It doesn´t eat meat. It doesn´t swim. It flies. It´s a fruit bat. 

It doesn´t eat meat. It doesn´t swim. It doesn´t fly. It´s an elephant. 

Pracovní sešit 48/1 

1. a gorila 2. a crocodile  3. a frog 4. whale 5. a lion  

6. a penguin  

Pracovní sešit 48/2 

2. A gorila eats leaves.  3. A frog eats insects. 4. A lion eats meat.  

5. A crocodile eats fish and meat. 

Pracovní sešit 49/3 

První řádek: crocodile, hippo, snowy owl, fruit bat 

Druhý řádek: polar bear, penguin, lion, elephant 
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2/ Nové učivo: 

1/ učebnice str. 50 – přečti si otázky a zkus odpovědět, obrázky (a-d) ti pomohou 

Where does the fruit bat live? (Kde žije kaloň?)  It lives ….. 

Where does the whale live? (Kde žije velryba?)  It lives …. 

Where does the giraffe live? (Kde žije žirafa?)  It lives …. 

Where does the hippo live? (Kde žije hroch?)  It lives …. 

 

What does fruit bat eat? (Co jí kaloň?) It eats …… 

- Zase jsou  otázky pro různá zvířata a obrázky (a-d) jako nabídka odpovědí 

 

Zkus si poslechnout (audionahrávky viz. začátek dnešního zadání) a zkontrolavat 

svoje odpovědi 

Jsou tam nová slovíčka – viz. slovníček část – vocabulary (je jich tam víc, tak se je 

postupně nauč) 

Dále se podívej do slovníčku U10 – present simple (přítomný čas prostý), jen 

informativně (bude se to probírat v 5. ročníku a ještě i na druhém stupni, takže nic nám 

neuteče) 

2/ pracovní sešit str. 49/4, 50/5,6,7 

3/ PL – 1. Podívej se na tabulky a zakroužkuj správná slova 2. Podívej se na tabulky 

(otázky a odpovědi) 3. Odpověz  podle pravdy – Yes, it does/ No, it doesn´t   

 4. Odpověz na otázky  ( It eats………. / It lives ………) Pozor na otázky, které 

začínají tázacím slovem např. Where – Kde, What – co, na ně musíme odpovědět celou 

větou 

 

To je pro tento týden vše. Mějte se pěkně, snažte se udělat vše a když se něco 

nepovede, tak se nic neděje. Správné odpovědi pošlu příští týden. Nezapomeňte na 

slovíčka, jsou důležitá !!!!! ☺☺☺ 

 



 

 

 



5.C 

Hello for everyone!! Zdravím vás všechny!! 

www.vyuka.lingea.cz  

www.alfbook.cz (ucimesedoma) 

1/ Kontrola z minulého týdne: 

53/3b 2. He´s under the bed. 3. He´s in the wardrobe. 4. He´s in front of the chest of 

drawers.  5. He´s behind the bag. 6. He´s next to the guitar.  7. He´s opposite the 

skateboard. 8. He´s between the bed and the bedside table. 

53/4 2. The chair is in front of the desk.  3. The bedside table is between the 

bed and the desk. 4. The lamp is behind the clock.  5. The rug is next to the bed. 

6. The bag is under the desk. 7. The bookself is opposite the door. 8. The 

skateboard is in the wardrobe. 9. The football boots are in front of the chest of 

drawers.  10. The clock is on the bedside table. 

53/5b The book is behind the computer. The mobile phone is on the chair. The CD is in 

front of the window. The umbrella is under the chair. The bag is behind the door. 

Workbook  

42/1  2. A bed 3. A bedside table 4. A chest of drawers 5. A desk 6. A 

chair 7. A carpet 8. A rug 

42/2, 3 

  

42/4   2. Teddy is between the chairs. 3. Teddy is on the desk. 4. Teddy is behind the 

bed.  5. Teddy is under the wardrobe. 6. Teddy is next to the mirror. 

 

43/5 2. False – the magazines are on the table 

3. False – the bed is next to the wardrobe 

http://www.vyuka.lingea.cz/
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4. False – the football is in the wardrobe. 

5. False – the box is under the bed 

6. True 

7. False – the rug is under the table 

8. False – the violin is behind the chest of drawers 

43/6 2. In 3. On 4. Behind 5. Next to 6. Under 7. Between 

43/7 2. Owen 3. Mia 4. Jake 5. Leo 6. Robert 

43/8  - tvoje vlastní odpovědi 

 

2/ Novinky pro tento týden:  

U5B – Our house (učebnice str. 54)  

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 
 

➢ 54/1 – přečti  a poslechni  (Page 54, Exercise 1)popis domu pod obrázkem a řekni, 

které místo není v obrázku, ale je zmíněno v textu modře 

➢ 54/2 – zkus popsat jednotlivá čísla na obrázku, co je to za místnost nebo část 

domu (můžeš použít nápovědu – workbook str. 84) 

Kontrola poslechem Page 54, Exercise 2b 

➢ 54/3 – poslouchej a urči ve které místnosti je Ravi? Page 54, Exercise 3 

➢ 54/4 grammar 

- je to (alespoň by mělo být) pro tebe už opakování, dělali jsme to společně ve 3. i 

4. třídě 

- vazba 

 There is/isn´t x There are/aren´t – používá se při popisu míst, že 

někde něco je nebo není, třeba když popisuješ pokoj, třídu, 

obrázek…. 

 

There is/isn´t + jednotné číslo podstaného jména  

  There is a book. 

  There isn´t an umrella. 
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There are/aren´t + množné číslo podstatného jména 

  There are two books. 

There are three bedrooms in my house. 

- doufám, že jsi si vzpomněl ! 

gramatická tabulka – doplnit – napsat do sešitu 

➢ 54/5 – podívej se na Raviho dům ještě jednou (54/1) a doplň věty, chybí 

tam vždy na začátku věty vazba there is/are a na konci slovo, které začíná 

na dané písmeno např. 1. There´s a television in the living room. 

- napiš do sešitu 

➢ 55/6 – poslechni,  několikrát zopakuj nová slovíčka (Page 55, Exercise 6a) 

➢ workbook str. 84 – slovíčka U5B + Places + Furniture 

➢ workbook str. 44/1, 2 

 

Good luck!!! 

Mějte se moc fajn, už se blíží konec školního roku, vydržte!!! 

 

 

 

 

 


