
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

1.) Slovíčka: 

Pracovní sešit str. 83 / 5A My room + prepositions. Přepiš si slovíčka do slovníčku. 

 

2.) Učebnice str. 52: 

cv. 1A – prohlédni si obrázek Raviho pokoje. Pozorně si přečti názvy nábytku a předmětů, které se 

v pokoji nachází (některá slovíčka jsme se již učili, některá jsou nová).  

Zde vysvětluji některá z nich: 

a bedside table = noční stolek (ten, který se nachází vedle postele) 

a rug = malý kobereček (není přes celý pokoj) 

a carpet = velký koberec (většinou přes celý pokoj) 

a chest of drawers = komoda se šuplíky (drawer=šuplík) 

 

Přečti si následující věty a do školního sešitu je doplň: 

Např. The remote-controlled car is on the chair.   

 

1. The clock is on the ____________________. 

2. The skateboard is in the ________________. 

3. The football is on the ____________________________. 

4. The books are on the __________________. 

5. The guitar is on the ___________. 

6. The robot is on the ___________. 

7. The football cards are on the _____________. 

cv. 2A – přečti si text popisující Raviho pokoj a do školního sešitu odpověz na otázku → Who’s 

Robby? 

cv. 2B – přečti si text ještě jednou a na obrázku najdi alespoň 5 věcí, které Ravi v textu nezmiňuje. 

Tyto věci pak napiš do školního sešitu. Např. the clock. 

3.) Pracovní sešit str. 42: 

cv. 1 – podívej se na obrázek Hannina pokoje a napiš k číslům názvy nábytku. 

cv. 2 – v tajence najdi 7 věcí, které můžeš mít v pokoji  

cv. 3 – znovu se podívej na obrázek Hannina pokoje a doplň do vět, kde se jednotlivé věci nachází  

 

4.) Učebnice str. 52: 

cv. 3A – do školního sešitu si napiš nadpis → PREPOSITIONS (=PŘEDLOŽKY). Překresli si obrázky 

krabice a balónu pod nadpis a vedle obrázků si doplň jednotlivé předložky. Některé přeložky jsme se 

již učili a znáš je. Tyto předložky jsou nové: IN FRONT OF=před, BEHIDN=za. Pozor na rozdíl mezi 

předložkami: 

IN FRONT OF → znamená před                                                 toto si také přepiš do sešitu  

OPPOSITE → znamená naproti (stojí k sobě čelem)  

 

5.) Učebnice str. 53: 

cv. 3B – podívej se obrázky a napiš, kde nachází Raviho robot Robby. Přečti si modrou příkladovou 

větu. Do školního sešitu si napiš čísla 2-8 a napiš, kde se Robby nachází.  

 

6.) Pro další procvičování probraného učiva lze využít následující webové stránky: 

https://www.learningchocolate.com 

https://www.learningchocolate.com/


→ (Nahoře se nachází kolonka s lupou. Zde lze zadat požadované téma např. “colours“ a zobrazí se 

seznam aktivit.) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org  

→ (Když se sjede na stránce trochu dolů, je vpravo nadpis “A-Z of Topics“, zde si jde vybrat, z témat, 

které jsou k dispozici. Po kliknutí na nějaké z témat se otevře seznam různých aktivit.)  

https://www.umimeanglicky.cz 

→ (Nahoře kliknout na “Slovíčka“. Pak už si stačí vybrat danou aktivitu a poté téma a úroveň.) 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://www.umimeanglicky.cz/

