
 

3. třída – 15. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 

bag, pen, rubber, ruler, pencil, book, pencil case, crayon, bug 

 

2/ opakovat si fráze: 

What´s your name?  

I´m … /My name´s … 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

look    [luk]     podívej  

listen    [lisƏn]     poslouchej 

point    [point]     ukaž 

girl    [gƏ:l]     dívka 

boy    [boj]     chlapec 

nové fráze: 

How old are you?  [hau ould á: jú?]   Kolik Ti je let? 

I´m … years old.   [ajm … jƏ:z ould]   Je mi … let.  

Opakovat základní číslovky do 20.  

   

4/ Class book Chit Chat 1: 

str. 6 – zkoušet si dle dolních obrázků odpovědi na otázku: What´s this? 

str. 7 – číst si text Stand up, stand up, Superstars!  

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 

str. 5 – dokončit úkoly č. 6 a 7   

 



3. třída – 20. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 

look, listen, point, girl, boy 

 

2/ opakovat si fráze: 

How old are you? 

I´m … years old.  

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

stand up   [stend ap]    vstaň / vstaňte  

sit down   [sit daun]    sedni si / sedněte si  

pick up    [pik ap]     zvedni / zvedněte 

friend    [frend]     přítel / přítelkyně 

monster   [monstƏ]    monstrum 

cave    [kejv]     jeskyně 

nové fráze: 

What colour is … ?  [wot kalƏ iz … ?]   Jakou barvu má …? 

Here you are.   [hiƏ jú a:]    Tady máš. / Tady to je. 

Opakovat základní číslovky do 20.  

   

4/ Class book Chit Chat 1: 

str. 8 – zkoušet si dle obrázků číst nahlas anglická slova 

str. 9 – přečíst si nahlas anglicky a přeložit si do češtiny nahlas text v bublinách komiksu My friend 
is a monster  

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 

str. 6 – vypracovat úkoly č. 1 a 2 

 



3. třída – 21. 10. 2020 

1/ dle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 

stand up, sit down, pick up, friend, monster, cave 

 

2/ opakovat si fráze: 

What colour is …? 

Here you are. 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

furniture   [fƏ:nyčƏ]    nábytek  

window   [windou]    okno 

door    [do:]     dveře 

chair    [čeƏ]     židle 

desk    [desk]     lavice 

board    [bo:d]     tabule 

clock    [klok]     hodiny 

table    [tejbl]     stůl  

nová fráze: 

What´s  your favourite colour?  [wots jo: fejvƏrit kalƏ?]  Jaká je tvoje oblíbená barva?
  

   

4/ Class book Chit Chat 1: 

str. 10 – zkoušet si dle obrázků číst nahlas anglická slova 

str. 11 – přečíst si texty nahlas anglicky a přeložit si do češtiny 

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 

str. 7 – vypracovat úkoly č. 3 a 4 

  


