
 

4. třída – 15. 10. 2020 

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

ride a horse, ride a bike, violin, guitar, tennis, piano 

 

2/ opakovat si fráze: 

I can … . 

I cannot. 

Can you play … ? 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

basketball   [báskytból]    košíková  

volleyball   [volyból]    volejbal 

football   [futból]     fotbal 

hockey    [hoky]     hokej 

skate    [skejt]     bruslit 

ski    [ski]     lyžovat 

swim    [swim]     plavat 

dive    [dajv]     potápět se  

nové fráze: 

What´s in the house?  [wots in δ hauz?]   Co je v domě? 

What´s the matter?  [wots δ metƏ?]    Co se děje?  
    

4/ Class book Chit Chat 2: 

str. 6 a 7 – zkoušet si dle obrázků číst nahlas anglický text 

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 

str. 7 – vypracovat úkoly č. 3 a 4 



 

4. třída – 20. 10. 2020 

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

basketball, volleyball, football, hockey,skate, ski, swim, dive 

 

2/ opakovat si fráze: 

What´s in the house? 

What´s the matter?  

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

dragon    [drejgƏn]    drak  

crown    [kraun]     koruna 

throw    [θrou]     hodit 

ghost    [goust]     duch 

room    [rúm]     pokoj / místnost 

bedroom   [bedrúm]    ložnice 

bathtrom   [ba: θrúm]    koupelna 

kitchen    [kyčin]     kuchyně  

nové fráze: 

Is there … ?   [iz δeƏ … ?]    Je tam … ? (jednotné číslo) 

Are there … ?   [a: δeƏ … ?]    Jsou tam … ? (množné číslo)
     

4/ Class book Chit Chat 2: 

str. 8  – číst nahlas a překládat anglický text  

str. 9 - přečíst si nahlas anglicky a přeložit si do češtiny nahlas text v bublinách komiksu The Dragon 
Crown 

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 



str. 6 – vypracovat úkoly č. 1 a 2 

4. třída – 21. 10. 2020 

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

dragon, crown, throw, ghost, room, bedroom, bathroom, kitchen 

 

2/ opakovat si fráze: 

Is there … ? 

Are there … ? 

 

3/ do slovníčků si napsat nová slova: 

upstairs   [apsteƏz]    nahoře  

downstairs   [daunsteƏz]    dole 

noise    [nojz]     hluk 

picture    [pikčƏ]     obrázek 

sofa    [sofƏ]     pohovka 

cupboard   [kapbo:d]    skříňka 

drawer    [dróƏ]     šuplík 

plant    [plant]     rostlina 

nové fráze: 

Where is … ?   [weƏ iz … ?]    Kde je … ? (jednotné číslo) 

Where are … ?   [weƏ a: … ?]    Kde jsou … ? (množné číslo) 

 

4/ Class book Chit Chat 2: 

str. 10 – číst nahlas a překládat anglický text 

 

5/ Pracovní sešit Chit Chat 2: 

str. 8 – vypracovat úkoly č. 5 a 6 



 


