
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

 

1.) Slovní zásoba + pictures: 

Prohlédni si obrázky místností v domě a nauč se slovní zásobu. Nahrávka s její výslovností bude poslána 

na e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                               A KITCHEN = KUCHYŇ                                   A LIVING ROOM = OBÝVACÍ POKOJ 

 

          
                           A BEDROOM = LOŽNICE, POKOJ                                A BATHROOM = KOUPELNA 

 

                
                             A GARAGE = GARÁŽ                                          A DINING ROOM = JÍDELNA 

 

UPSTAIRS  

DOWNSTAIRS 



                   
                     A HALL = CHODBA                    A TOILET = TOALETA                   A GARDEN = ZAHRADA  

 

2.) Slovní zásoba: 

Přepiš si slovíčka z pracovního sešitu str. 84/5B Our house, places, furniture do slovníčku. Slovní zásoba 

končí slovíčkem washbasin=umyvadlo. 

 

3.) 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. Jedničku uvádím jako příklad.  

 1. downstairs. 

 

4.) Pracovní sešit str. 44: 

K práci na následujících cvičeních můžeš pracovat se slovíčky v pracovním sešitě str. 84/5B Our house, 

places, furniture. Jediné slovíčko, které tam chybí je SHOWER = SPRCHA. 

cv. 1A – označ místnosti v domě 1-10 pomocí slov z šedého boxu  

cv. 1B – k číslům 11-22 přiřaď slova z boxu, která ti zbyla podle toho, na co v obrázku odkazují 

 

5.) Školní sešit – zápis: 

THERE IS / THERE ARE = TAM JE / TAM JSOU 
- vazbu There is / There are použijeme, když chceme říct, že někde něco je 

THERE IS (lze zkrátit na THERE’S) = použijeme s jednotným číslem (a book, a cat, a bed) 
There is 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.  

 

6.) Pracovní sešit str. 45: 

cv. 3 – doplň do vět There is / There are. Hlídej si jednotné a množné číslo.  


