
PRACOVNÍ LISTY  - Anglický jazyk 

e-mailový kontakt: jitkasedlak@centrum.cz 

Číslo 
listu 

Téma Ročník Anotace 
 
 

1. Animal 4. procvičování učiva, které se týká pojmenování zvířat 

 

2. Numbers 4. procvičování číslovek  1-100 

 

3. School 5. procvičování učiva, které se týká školy (školní potřeby, předměty, lidé ve 

škole, popis třídy) 

 

4. Date 4./5. procvičování učiva zaměřeného na dny, měsíce, roční období a psaní 

datumu 

 

5. Weather 9. procvičování počasí a tvorba přídavných jmen z podstatných jmen, které se 

týkají počasí 

 

6. Food 5.-9. podrobné procvičování pojmů, které se týkají potravin (maso, pečivo, 

pomazánky, přílohy, zelenina, ovoce, sladkosti,pití) a rozhovor v obchodě 

 

7. Preposition 4. opakování předložek místa 

 

8. To be 5. procvičování učiva, opakování testem 

 

9. House 4.-9. procvičování učiva (názvy pokojů, nábytek, spotřebiče, popis domu) 

 

10. Colours and 

numbers (1-20) 

3. procvičování základních barev a čísel (1-20) 

11. Town 4. procvičování názvů budov a popis jejich umístění, popis cesty  

 

12. Face 3. procvičování slovíček, popis obličeje a kreslení obličeje podle zadaného 

popisu 

13. Have 5. procvičování have/has got, test 

 

14. Test1  ChCh1 3. test, který shrnuje učivo z L1 –L3 knihy Chit Chat 1 (barvy,čísla 1-20, školní 

potřeby, nábytek, zvířata) 

15. Test2 ChCh1 3. test, který shrnuje učivo z L5-L6 knihy Chit Chat 1 (rodina, vzhled) 

16. Alphabet 3. anglická abeceda a její procvičování / hláskování 

 

17. Weather -basic 4. opakování základních pojmů, které se týkají počasí 

 

18. Body 3. opakování základních částí těla, popis obrázku, malování podle zadaného 

popisu 
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PRACOVNÍ LISTY  - Anglický jazyk 

 

Číslo 
listu 

Téma Ročník Anotace 
 
 

19. Clothes 3. procvičování učiva, které se týká pojmenování oblečení, přivlastňování 
 

20. Things 3. procvičování názvu věcí a vazby there is/are 
 

21. TV 4. procvičování učiva, které se týká televize, programů a fráze I like/ I don´t 
like 
 

22. Free time 4. procvičování učiva zaměřeného na volný čas, dnů a slovesa do 
 

23. Easter 3./4. slovní zásoba týkající se Velikonoc  a hry 
 

24. Present simple 5. procvičování přítomného času prostého  
 

25. Can/ can´t 5. procvičování vazby can + infinitiv 
 

26. Preposition II 5. Procvičování předložek určujících místo 
 

27. Present 

continuous 

5. procvičování přítomného času průběhového 
 

28. Animal safari 3. procvičování slovíček a popis zvířete, vazba there is /are  
 

29. Revision 3. opakování základního učiva z učebnice Chit Chat 
 

30. First conditional 9. cvičení na podmínkové věty 
 

31. Passive voice 9. cvičení na trpný rod 
 

32. Months 3. procvičování měsíců, tvorba vlastního kalendáře 
 

33. Countries / Cities 5. státy a významná města světa – jejich názvy v angličtině a umístění na 
mapě 
 

34. Revision II 4. opakování základního učiva z učebnice Chit Chat 2 
 

35. So / Nor do I 9. cvičení na so/ nor + sloveso   + podmět 
 

36. Dates II. 4. procvičování řadových číslovek a psaní datumu 
 

 

 


