
4. třída 
3. 11. 2020 

 
1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
upstairs, downstairs, noise, picture, sofa, cupboard, drawer, plant 
 
2/ opakovat si fráze: 
Where is … ?, Where are … ? 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
living room    [liviŋ ru:m]   obývací pokoj 
dining room    [dajniŋ ru:m]   jídelna 
flat     [flet]    byt 
cooker     [kukə]    sporák 
hall     [ho:l]    hala 
in     [in]    v, uvnitř 
under     [andə]    pod 
behind     [bihajnd]   vedle 
on     [on]    na 
 
nové fráze: 
 
Who are you?    [hu: a: ju:?]   Kdo jsi? / Kdo jste? 
What can I do?   [wot ken aj du:?]  Co mohu dělat? 
 
 
4/ Class book Chit Chat 2: 
str. 11 a 12 – číst nahlas anglický text a překládat si jej do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 
str. 9 – vypracovat úkoly č. 7 a 8 
________________________________________________________________________________ 
 
 

4. 11. 2020 
 

1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
living room, dining room, flat, cooker, hall, in, under, behind, on 
 
2/ opakovat si fráze: 
Who are you?;  What can I do? 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
healthy    [hə:lӨy]   zdravý / zdravá 
stomach    [stəmək]   žaludek 
ill     [il]    nemocný / nemocná 
sore throat    [so: Өrout]   bolest krku 



stomach ache    [stəmək ejk]   bolest žaludku 
headache    [hedejk]   bolest hlavy 
     
 
nové fráze: 
 
I´ve got a sore throat.  [ajv got ə so: Өrout ]  Bolí mne v krku. 
Drink lots of water.   [drink lots of wo:tə ]  Pij hodně vody. 
 
 
4/ Class book Chit Chat 2: 
str. 13 (komiks) a 14 – číst nahlas anglický text a překládat si jej do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 
str. 10 – vypracovat úkoly č. 1, 2 a 3 
 
 

5. 11. 2020 
 

1/ podle slovníčků se naučit a stále si opakovat nová slova: 
healthy, stomach, ill, sore throat, stomach ache, headache 
 
2/ opakovat si fráze: 
I´ve got a sore throat. Drink lots of water.  
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
 
hot     [hot]    horký / horká 
cold     [kould]   studený / studená 
fever     [fi:və]    horečka 
doctor     [daktə]   lékař  / lékařka 
eat     [i:t]    jíst 
 
 
nové fráze: 
 
Come in.    [kam in]   Vstupte. 
Go to sleep.    [gou tu sli:p]   Jdi si lehnout. 
 
 
4/ Class book Chit Chat 2: 
str. 14 a 15 – číst nahlas anglický text a překládat si jej do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 
str. 12 – vypracovat úkoly č. 7 a 8 
 


