
3. třída 
3. 11. 2020 

 
1/ podle slovníčků sa naučit a stále si opakovat nová slova: 
furniture, window, door, chair, desk, board, clock, table 
 
2/ naučit se a opakovat si novou frázi: 
What´s your favourite colour? 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova – časování slovesa BÝT (jednotné číslo): 
I am     [ajem]   já jsem     
you are    [ju: a:]   ty jsi 
he is     [hi: iz]   on je 
she is     [ši: iz]   ona je 
it is     [it iz]   to je 
 
nové fráze: 
Are you happy?   [a: ju: hepi?]  Jsi šťastný / šťastná? 
I am very happy.   [ajem very hepi.] Jsem velmi šťastný / šťastná. 
 
4/ Class book Chit Chat 1: 
str. 12 – číst text nahlas anglicky a přeložit si jej do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 
str. 8 – vypracovat úkoly č. 5 a 6 
 
 
 
 
 

4. 11. 2020 
 
1/ podle slovníčků sa naučit a stále si opakovat nová slova: 
I am, you are, he is, she is, it is 
 
2/ naučit se a opakovat si nové fráze: 
Are you happy? I am very happy. 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
we are     [wi: a:]   my jsme     
you are    [ju: a:]   vy jste 
they are    [Ɵej a:]  oni / ony / ona jsou 
Am I?     [emaj?]  Jsem? 
Are you?    [a: ju:?]  Jsi? 
 
nové fráze: 
Are you at home?   [a: ju: et houm?] Jsi doma? 
Yes, I am at home.   [jes, ajem et houm.] Ano, jsem doma. 
 



4/ Class book Chit Chat 1: 
str. 13 – číst text nahlas anglicky a přeložit si jej do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 
str. 9 – vyluštit tajenku – úkol č. 7 
 
 
 
 
 

5. 11. 2020 
 
1/ podle slovníčků sa naučit a stále si opakovat nová slova: 
we are, you are, they are; Am I? Are you? 
 
2/ naučit se a opakovat si novou frázi: 
Are you at home? Yes, I am at home. 
 
3/ do slovníčků si napsat nová slova: 
family     [femily]  rodina    
mother    [maƟƏ]  matka 
father     [fa:ƟƏ]   otec 
mum, mummy   [mam, mami]  mamka, maminka 
dad, daddy    [ded, dedy]  taťka, tatínek 
 
nová fráze: 
I love my family.   [aj lav maj femily] Mám rád / ráda svou rodinu. 
 
 
4/ Class book Chit Chat 1: 
str. 13 – číst text (komiks) nahlas anglicky a přeložit si do češtiny 
 
5/ Pracovní sešit Chit Chat 1: 
str. 10 – vypracovat úkoly č. 1 a 2 


