
Anglický jazyk - 3. ročník (učebnice ChitChat1) 

 

                                                                                                                                  Září 
Úvodní lekce, 1. lekce 
Gramatika:  
Dovednosti: pozdraví kamaráda a představí se, pojmenuje základní barvy, počítá od 1 do 
12, rozumí základním pokynům užívaným ve výuce, označí běžné školní potřeby 
Slovní zásoba: školní potřeby, barvy, pokyny, čísla 1-12 

                                                                                                                                           Říjen 
2. lekce 
Gramatika: čísla 13-20, What´s this?, Yes-No 
Dovednosti:  
zeptá se a odpoví na dotaz na barvu, na dotaz na věk, podá základní informace o sobě 
počítá od 13 do 20 
Slovní zásoba: domácí mazlíčci, nábytek 
Halloween 
Dovednosti: vyjádřit pocity 
Opakování lekce 1., 2. 
3. lekce 
Gramatika: What´s this? It´s… 
Dovednosti: pojmenuje a jednoduchým způsobem popíše běžná domácí zvířátka 
(mazlíčky), klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého odhadu 
Slovní zásoba: domácí zvířecí mazlíčci 
                                                                                                                                     Listopad 
4. lekce 
Gramatika: I´m/He´s/She´s + přídavné jméno, Are you…+ přídavné jméno? 
Dovednosti: vyjádří svou náladu a pocity, i pocity druhých, používá zdvořilostní fráze a 
pozdravy 
Slovní zásoba: nálady, pocity, přídavná jména 
Project: Abeceda 
Opakování lekce 3., 4. 
                                                                                                                                     Prosinec                                                                                                                                                
5. lekce 
Gramatika: I´ve got, she´s/ he´s got… 
Dovednosti: jednoduchým způsobem popíše vzhled osoby, vyhledá konkrétní informace 
v textu pomocí nápovědy, rozumí obsahu krátkého komiksového příběhu a zdramatizuje ho 
Slovní zásoba: části těla-obličej, Vánoce 
Projekt: Vánoce 
                                                                                                                                         Leden 
6. lekce 
Gramatika: Who´s this? This is…, How many…? 
Dovednosti: vyjmenuje členy své rodiny, podá základní informace o své rodině 
Slovní zásoba: rodina, přídavná jména 
Projekt:Dny v týdnu 
                                                                                                                                            Únor 
7. lekce 
Gramatika: Has it got…? Yes, it has/No, it hasn´t 
Dovednosti: zadá a plní základní pokyny užívané při hře, pojmenuje základní části lidského 
těla, vyhledá určité informace v krátkém textu odpověďmi na „ano/ne“ otázky 
Slovní zásoba: části lidského těla, čísla 
Projekt: Month 
 
 
 



                                                                                                                                        Březen 
8. lekce 
Gramatika: Have you got…? I haven´t… Whose (thing) is this? 
Dovednosti: pojmenuje základní oblečení, zeptá se a odpoví na vlastnictví věcí 
čte a předvede dialogy hry 
Slovní zásoba: oblečení, barvy, tělo 
Projekt: Velikonoce 

                                                                                                                                         Duben 
9. lekce 
Gramatika: What do you like for…? Do you like…? I like … 
Dovednosti: jednoduchým způsobem si objedná jídlo, vyjádří libost a nelibost k jídlům, 
vyhledá konkrétní informace z rozhovoru dvou lidí 
Slovní zásoba: jídlo, pití 
Projekt: Naši sousedé 
                                                                                                                                        Květen 
10. lekce 
Gramatika: There is, are 
Dovednosti: popíše jednoduchý obrázek, získá hledané informace ze slyšeného textu  
Slovní zásoba: zvířata, čísla 
Projekt: Naše škola 
                                                                                                                                        Červen 
11. lekce 
Gramatika: Is/Are there …?, Yes, there is/are… 
Dovednosti: popíše jednoduchý obrázek, získá hledané informace ze slyšeného textu, 
popíše umístění předmětů, odpoví na „ano/ne“ otázky k popisu místnosti 
Slovní zásoba: hračky a další osobní věci 
12. lekce 
Zopakování mluvnických jevů a slovní zásoby z celé učebnice 
 


