
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

1.) Slovíčka – přepiš si slovíčka do slovníčku. Pracovní sešit str. 84 / 5B Our house, places, furniture. 

Končit budeš slovíčkem washbasin=umyvadlo.  
 

2.) Učebnice str. 54: 

cv. 1 – prohlédni si obrázek domu a jeho místností. Přečti si text na žlutém pozadí o domě pod 

obrázkem. Pokud nebudeš některému slovíčku rozumět, najdi si ho ve slovíčkách v pracovním sešitě 

na str. 84/5B Our house, places, furniture.  
 

cv. 2A – na obrázku domu jsou různě rozmístěná čísla 1-12. Tato čísla si napiš do školního sešitu a 

napiš k nim, na kterou místnost odkazují. Např. 1. downstairs. 
 

3.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 1A – přiřaď k číslům slova z boxu podle toho, na co v obrázku domu odkazují 

cv. 1B – opět k číslům přiřaď slova z boxu, která ti zbyla podle toho, na co v obrázku odkazují 

 Ke své práci můžeš použít slovíčka v pracovní sešitě str. 84 / 5B Our house, places, furniture. 

Jediné slovíčko, které tam chybí je SHOWER = SPRCHA.  
 

cv. 2 – ve kterých místnostech děláš činnosti 2-8? Odpověz celými větami tak, jak je uvedeno 

v příkladové větě č. 1. Vždy začneš zájmenem = I, pak bude fráze, která je uvedená u čísla = např. 

have breakfast a pak místnost, ve které tuto činnost děláš = např. in the kitchen.  

Druhou větu uvádím ještě jako příklad:  

2. watch DVDs → I watch DVDs in the living room.  
 

4.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – THERE IS / THERE ARE  

- již jsme si řekli, že v angličtině je pevně daný slovosled → věta začíná podmětem, za kterým 

následuje sloveso 

- nyní ale nastane problém: jak řekneme, že někde něco je? Např. že v našem bytě jsou čtyři 

místnosti? 

→ Pokud bychom následovali pravidlo PODMĚT + SLOVESO + PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ MÍSTA, 

vznikla by nám věta: Four rooms are in our flat.  

Touto větou bychom ale neříkali, kolik místností je v našem bytě, ale kde jsou čtyři místnosti 

(jako kdyby ty místnosti někdo hledal, a my mu řekli, že jsou u nás v bytě). To by samozřejmě 

nedávalo moc smysl. 

→ Problém vyřešíme pomocí vazby THERE IS / THERE ARE  

Věta s místnostmi by tedy správně byla: There are four rooms in our flat.  

THERE IS = použijeme s jednotným číslem (a book, a cat, a bed) 

→ There is a book on the table. 

- Lze zkrátit na → There’s a book on the table. 

- Zápor → There isn’t a book on the table.  

- Otázka → Is there a book on the table?  Yes, there is. / No, there isn’t.  

THERE ARE = použijeme s množným číslem (books, cats, beds) 

→ There are three books on the table.  

- Zápor → There aren’t three books on the table. 

- Otázka → Are there three books on the table?   Yes, there are. / No, there aren’t.  


