
 

                           Orientační návrh časového plánu Anglický jazyk - 4. ročník  

(ChitChat 2) 

+ ChitChat 2: My Dictionary 2, audio CDs (2 CDs) 

 UČ PS 

září 

Úvodní lekce,  

1. lekce 

Dovednosti:  

pozdraví a odpoví na pozdrav  klade 

zjišťovací otázky 

určí a pojmenuje hudební nástroje 

vede rozhovor o dovednostech hrát  

na hudební  nástroj 

vede rozhovor o sportovních dovednostech  

vyhledá určitou informaci v čteném textu 

rozumí krátkému komiksovému 

příběhu obsahující popis dovedností  

a zdramatizuje ho 

 

s. 2-9 s. 2-9 

Gramatika: 

sloveso „umět“ v kladných větách, v otázce  

a v záporu 
 

  

Slovní zásoba:  
Pozdravy 

Hudební nástroje  

zdvořilostní otázky 

Opakování: pozdravy, osobní  

otázky, zvířata,  jídlo, barvy 

Sport 

rozhovory o dovednostech 

Opakování gramatiky úvodní lekce 
 

  

říjen 

2. lekce 

Gramatika:  

čísla 1-100 

předložky ve spojení s umístěním předmětů 

 

s. 10- 13 

s. 62 

s. 10- 13 

Dovednosti: 

pojmenuje místnosti v domě 
popíše a zeptá se na umístění předmětů  
popíše dům a byt 
rozumí obsahu krátkého komiksového 
příběhu odehrávající se v domě a 
zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba: 

Místnosti v bytě, popis místnosti 

Opakování: barvy, vazba „there is/ 

there are“, předložky „v“ a „na“ 
 

  

3. lekce Gramatika:  
What´s this? It´s… 
kladné a záporné příkazy 
 

s. 14-17 

 

s. 14-17 
 

Dovednosti:  
zeptá se a odpoví na otázku o zdravotním 
stavu 
pojmenuje běžné nemoci 

 

 

 

 

 



 
zadá kladné i záporné příkazy týkající  

se léčby 
čte jednoduchý text na téma zdravého 
životního stylu 
porozumí krátkému komiksovému příběhu 
obsahující pokyny a zdramatizuje ho 
 

 

 

Slovní zásoba: 
Zdraví a nemoci 
rady, jak být zdravý 
 

Opakování 1. – 3. lekce 
 

 

 

 

 

s. 18- 19 

 

 

 

 

s. 18- 19 

listopad 

4. lekce 

Gramatika:  
otázky na zjištění polohy, předložky ve 
spojení s lokalizací míst 

Opakování – rozkazovací způsob, vazba  

„there is/there are“, otázka „Kolik?“ 
My a Britové 

 

s. 20- 23 s. 20- 23 

 

 

 

 

s. 62- 63 

Dovednosti:  
popíše místa ve městě  
zeptá se na cestu a na polohu míst a budov 
popíše, jak se někam dostat 
rozumí obsahu krátkého komiksového 
příběhu z prostředí města a zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba 
Obchody a místa ve městě, popis cesty 
The UK and Ireland 
 

 

 

s. 70 

 

prosinec 

5. lekce 

Gramatika:  
přítomný čas průběhový 
Opakování – slovní zásoba z předchozích 
lekcí, otázky Kdo?, Co?, Kde? 
Christmas, New Year 

 

s. 24- 27 

 

 

 

s. 64- 65 

s. 24- 27 

Dovednosti:  
vede rozhovor o aktuální činnosti 
čte krátký, jednoduchý text o aktuálních 
činnostech 
rozumí obsahu krátkého komiksového 
příběhu popisující aktuální děj a 
zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  

Činnosti o dovolené a psaní pohlednice 
 

  

leden 

6. lekce 
 

Gramatika:  

přídavná jména ve spojení s počasím 

 

s. 28- 31 s. 28- 31 

Dovednosti:  

popíše a zeptá se na počasí 

porozumí mapě předpovědi počasí 

čte jednoduchou báseň s porozuměním 

rozumí obsahu krátkého komiksového  

příběhu na téma počasí a zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  
Počasí  

 

 

 

 



 

 

Opakování 4. – 6. lekce 
 

 

s. 32- 33 
 

 

s. 32- 33 
 

únor 

7. lekce 
 

Gramatika:  
určení času, sloveso „mít“ 
 

s. 34- 37 
 

s. 34- 37 
 

Dovednosti:  

se zeptá a odpoví na údaje o čase 

popíše školu a pojmenuje vyučovací 

předměty 

vede rozhovor o škole 

rozumí obsahu krátkého komiksového  

příběhu  na téma škola a zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  
Čas, Škola, Školní rozvrh hodin 

Opakování – čísla, dny v týdnu, „mít rád/ 

nemít rád“, vazba „there is“ 

Dates 

Valentineś Day 
 

 

 

 

 

s. 63 

s. 66- 67 

 

březen 

8. lekce 
 

Gramatika:  

určování času, otázky na čas v souvislosti 

s TV pořady 

 

s. 38- 41 
 

s. 38- 41 
 

Dovednosti:  

pojmenuje běžné typy pořadů 

vede rozhovor o oblíbených a  

neoblíbených TV pořadech 

určí čas 

orientuje se v programech a v kanálech TV 

porozumí krátkému komiksovému  

příběhu obsahující údaje o otevírací a  

zavírací době a zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  
Televizní pořady 

Opakování – „mít rád/nemít rád“,  

slovní zásoba vyjadřující libost či nelibost 
 

  

duben 

9. lekce 
 

Gramatika:  

plnovýznamová slovesa a přítomný čas 

prostý, kladná věta, otázka, krátká odpověď 

kladná i záporná 

psaní dopisu 

Easter 

s. 42- 45 
 

s. 42- 45 

 

 

 

 

s. 64 
 

Dovednosti:  

vede rozhovor o svých zálibách 

porozumí čtenému i slyšenému textu o 

zálibách 

napíše krátký dopis o svých oblíbených 

činnostech 

rozumí obsahu krátkého komiksového 

příběhu odehrávající se v muzeu a 

zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:    



 

Záliby, Volný čas 

Opakování – dny v týdnu, sporty, krátké 

odpovědi na otázku libosti/nelibosti 

Opakování 4. – 6. lekce 
 

 

 

 

s. 46- 47 
 

 

 

 

s. 46- 47 
 

květen 

10. lekce 
 

Gramatika:  

přítomný čas prostý, kladná věta, otázka a 

zápor ve 3. os.j.č. 

 

s. 48- 51 
 

s. 48- 51 
 

Dovednosti:  

vede rozhovor o divokých zvířatech 

pojmenuje prostředí, ve kterém divoká 

zvířata žijí 

pojmenuje, co zvířata jedí a stručně popíše, 

jak žijí 

rozumí krátkému komiksovému příběhu 

obsahující údaje o životě velryby a 

zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  
Divoká zvířata 

rozhovory o životě zvířat 

Opakování – zvířata v ZOO, otázky  

„Je to..?“, odpovědi „Ano, je“, Ne, není“ 
 

  

červen 

11. lekce 

 

Gramatika:  

minulý čas sloves „být“, „mít“, klad a zápor 

 

s. 52- 55 
 

s. 52- 55 
 

Dovednosti:  

popíše pravěká zvířata 

vyhledá konkrétní informace v krátkém, 

jednoduchém textu 

rozumí obsahu krátkého komiksového 

příběhu s dramatickým dějem a 

zdramatizuje ho 
 

  

Slovní zásoba:  
Pravěká zvířata, části těla zvířat 

jednotky délkové miry 

Opakování – části těla, popisná přídavná 

jména, učivo z předchozích lekcí 

učebnice 
 

  

12. lekce 

 

Gramatika:  

shrnutí výslovnosti 

opakování minulého času a učiva z celé 

učebnice 

Saint George and the Dragon 

 

s. 56- 59 

 

 

 

s. 68- 69 
 

s. 56- 59 
 

Dovednosti:  

vede interaktivní rozhovor v divadelním 

představení 

 

V doplňující závěrečné části učebnice žák 

- nakupuje v Eurech 

- počítá po desítkách do 100 

- vyjádří správně datum 

- čte kuchařský recept s porozuměním 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- pojmenuje části UK 
 

 

 

 

Slovní zásoba:  
čísla 10, 20, … 100 

řadové číslovky a datum 

 

Závěrečné opakování  
 

  

 

 

 

s. 60 

 

 

 

 


