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Milí třeťáci. Poslední lekce v naší učebnici se jmenuje Goodbye, Superstars! Je to příběh o 

tom, co se může stát, když si Spike omylem vymění tašku s bankovním lupičem. Celý příběh 

si poslechněte a pak přečtěte v učebnici. Na závěr vám Superstars zazpívají písničku na 

rozloučenou. Nemusíte být smutní, po prázdninách se s nimi zase budete setkávat v učebnici 

CHIT CHAT 2.                                                                                                                                                     

Ale protože ještě nejsou prázdniny, čeká vás pár posledních úkolů. 

 

 

 

1. uč. str. 56 – 57 – Goodbye Superstars! – Toto udělej dřív, než odevzdáš učebnici. 

Poslouchej nahrávku a sleduj přitom text a obrázky v učebnici, abys příběhu rozuměl.         

Pusť si nahrávku podruhé, zastavuj a opakuj celé věty. 

Některá důležitá slova: 

bank robber – bankovní lupič 

lots of money – hodně peněz 

I´ve got the man´s bag! – Mám tašku toho muže! 

Get the bag! – Vemte tu tašku! 

Quick! – Rychle! 

I´ve got Jim – Dostal jsem Jima. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIltoZ6prg4 

 

2. Ofocený oboustranný papír  

Dala jsem dohromady pár úkolů na opakování několika posledních lekcí. Nedělej obě strany 

jeden den. Snaž se úkoly udělat sám a teprve potom si je zkontroluj podle řešení. Tak 

nejlépe poznáš, jak jsi angličtinu letos zvládl a co si popřípadě potřebuješ ještě procvičit. 

A na závěr 2 písničky. První vás naladí na prázdniny a ve druhé děti zpívají o tom, co rády 

dělají ( I like …), ale co také rády nedělají ( I don´t like …).  

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0 
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Ofocený papír – 1. strana s nadpisem OPAKOVÁNÍ 

1. My name´s Tom. 

    She´s got short blond hair. 

    I like salad for lunch. 

    There is a monkey on the bed. 

    There are four Superstars. 

2.     2., 4. – No, it hasn´t.       3., 5. – Yes, it has. 

3.   1   I like pizza. 

       2   I don´t like bananas. 

       3   I don´t like yoghurt. 

       4   I like apples. 

       5   I like cereals. 

2. strana 

1. Věty můžou být v jiném pořadí. 

1   There´s a guitar in the box. 

2   There are three rulers in the box. 

3   There´s an umbrella on the table. 

4   There´s an aeroplane on the table. 

5   There are two books on the table. 

 

2. Věty můžou být v jiném pořadí. 

1   There´s one lion.                            4   There are three giraffes. 

2   There´s one penguin.                    5   There are four parrots. 

3   There are two snakes.                   6   There are two hippos. 

 

3.   I´m a giraffe. I like leaves. I´ve got a long neck. 

      I´ve got four legs. I´m from Afrika. I don´t like meat for lunch. 

 


