
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 
 

1.) Zopakuj si poctivě předložky z minulého zadání (zápis v sešitě nebo učebnice str. 52/cv. 3A) 

 

2.) Učebnice str. 53: 

cv. 4A – znovu si prohlédni obrázek Raviho pokoje na str. 52. Tvým úkolem bude podle obrázku 

Raviho pokoje vytvořit věty ze slov přes lomítko, podle toho, kde se co v pokoji nachází. Přečti si 

první modrou větu, která je jako příklad.  

Druhou větu uvádím ještě jako další příklad: 2. The chair is in front of the desk.  

Do školního sešitu si napiš čísla 3-10 a vytvoř k nim věty.  

 

3.) Pracovní sešit str. 43: 

cv. 5 – prohlédni si obrázek pokoje. Pod obrázkem jsou věty 1-8. Tvým úkolem je rozhodnout, zdali 

jsou dané věty pravdivé=TRUE nebo nepravdivé=FALSE. Pokud je věta pravdivá, uděláš do čtverečku 

fajfku=TICK, pokud je věta nepravdivá, uděláš křížek=CROSS a zároveň tuto nepravdivou větu na 

řádek opravíš. 

 

cv. 6 – v tomto cvičení budeš opět pracovat s obrázkem pokoje ze cv. 5. Doplníš věty požadovanými 

předložkami ON / IN / UNDER / BEHIND / NEXT TO / BETWEEN, podle toho, kde se jednotlivé 

předměty na obrázku nachází.  

 

cv. 7 – pozorně si přečti text o tom, kde se nachází domy dětí. Tvým úkolem je přijít na to, čí dům je 

čí. Za čísla doplníš jména dětí, podle toho, co sis v textu přečetl/a.  

 

cv. 8 – v tomto cvičení si musíš představit svoji třídu ve škole a odpovědět na otázky. Protože se 

právě teď nenacházíme ve škole, odpovědi na otázky 5 a 6 si budeš muset vymyslet. Na otázky zkus 

odpovídat celou větou tak, jak je to uvedeno v příkladové větě č. 1.  

 

4.) Školní sešit: 

Prohlédni si obrázek obývacího pokoje. Do školního sešitu si napiš čísla 1-5. Přečti si věty pod 

obrázkem. U každé věty jsou možnosti A, B a C. Tvým úkolem je rozhodnout, která předložka A, B, C 

se do dané věty hodí. Tuto předložku pak napíšeš k číslu do sešitu.  

Např. 1. The vase is _______ the fireplace.   

               A) on      B) under     C) next to     → 1. ON  

 

 



 

1. The door is ___________ the telephone.  

A) UNDER   B) NEXT TO      C) OPPOSITE 

2. The TV is ___________ the sofa.  

A) IN      B) OPPOSITE        C) BEHIND 

3. The rug is __________ the table.  

A) UNDER    B) BEHIND    C) IN FRONT OF 

4. The picture is ___________ the door and the window.  

A) IN        B) ON       C) BETWEEN 

5. The radio is ________ the table.  

A) ON     B) IN FRONT OF     C) NEXT TO 

 

5.) Následující webové stránky můžeš využít k procvičování předložek: 

https://www.montsemorales.com/gramatica/Prepsplace2-b.htm 

 

https://www.montsemorales.com/gramatica/Prepsplace3.htm 

 

Zde si můžeš zahrát online hru na předložky: 

https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-practice/ 

https://www.montsemorales.com/gramatica/Prepsplace2-b.htm
https://www.montsemorales.com/gramatica/Prepsplace3.htm
https://www.eslgamesplus.com/prepositions-of-place-esl-fun-game-online-grammar-practice/

