
Milí žáci, vážení rodiče,  
 
děkuji Vám za dobrou spolupráci.  
 
Tento týden někteří z Vás půjdou do školy, ostatní se budou učit doma. Anglický 
jazyk ale budete muset i nadále zvládnout distančně s podporou on-line výuky nebo 
ve škole po domluvě s paní učitelkami.  
 
Tento týden naplno začneme desátou lekci, v které budeme probírat divoká zvířata a 
jejich zvyky: 

1. Zopakujte si slovíčka, která máte mít přepsaná ve slovníku: leaf (list), leaves 
(listy – množn.číslo), meat, insects, eat, live, fly, forest, grassland, place,  
whale (velryba), penguin (tučňák), gorilla (gorila), lion (lev), crocodile 
(krokodýl), frog (žába), owl (sova), hippo (hroch), elephant (slon), bear 
(medvěd), polar bear (lední medvěd), bat (netopýr), fruit bat (kaloň).   
 

2. V učebnici na str. 48 nahoře přečtěte 5 vět u obrázků, přeložte je, zkuste 
ústně přiřadit obrázky k větám. Poslechněte audionahrávku č. 69 (track 13), 
hledejte obrázky a věty: 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2
_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

 
3. Poslechněte znovu a zkontrolujte správnost svých odpovědí (nahrávka č. 70, 

track 14): 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2
_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  

 
4. V této lekci se musíme poprat s gramatikou, kterou detailně budeme probírat 

příští rok. Nicméně pro pochopení učiva 10. lekce, je třeba si vysvětlit, jak se 
v AJ tvoří přítomný čas prostý v 3. osobě (on, ona, ono), když například 
chceme říct: „Krokodýl bydlí v horkých místech, jí maso a rybu, nelítá“.  
Uvedenou níže tabulku si prosím překopírujte do sešitů. 
 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


 
5. Učebnice str. 48 přečtěte rozhovor dole, přeložte. Zkuste vymyslet 

podobný rozhovor o jednom z pěti zvířat nahoře.   
6. Pracovní sešit str. 48 cvičení 1: doplňte názvy zvířat. 
7. Pracovní sešit str. 48 cvičení 2: Spojte věty, níže věty napište. POZOR!  

Nezapomeňte na „S“ na konci slovesa EAT:  „A penguin EATS fish“. 
8. Opakování – prac. sešit str. 46 cvičení 1: rozdělte slova dle skupin a 

významu.  
9. Opakování – prac. sešit str. 46 cvičení 2: přiřaďte správné odpovědi 

k otázkám. 
10. Pokračujeme v poslechu komiksu. Jen připomínám, že každý díl komiksu je 

jedna audionahrávka a jeden odkaz na internetu, který si pustíte. Postup 
práce: 
- v učebnici si vždy nalistujete stránku s textem k aktuálnímu dílu, 
- pak si pustíte audionahrávku on-line a budete sledovat text v učebnici, 
- přečtete si text komiksu nahlas bez nahrávky,  
- znovu si pustíte nahrávku a čtete spolu s ní, 
- poslech a čtení zopakujete několikrát dle potřeby. 

 
Tady jsou díly, které si poslechnete a přečtete: 
Unit 5: učebnice str. 27, nahrávka 35  
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1
_Track_35.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  
Unit 6: učebnice str. 31, nahrávka 43 
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD1

_Track_43.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub . 
 
 
On-line hodiny budou probíhat ve čtvrtky (28.5., 4.6., 11.6., 18.6.):  
4.A v 9:00,  
4.B  v 10:00.   Těším se na Vás! 
 
Písemné úkoly z pracovního sešitu mi mohou poslat elektronicky na mail 

jenom ti z Vás, kteří nepůjdou do školy, ostatním vyberu později ve škole.  
 
Přeji Vám hodně úspěchu.  
 
Mějte se krásně,  
Olga Bendová  
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