
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

 

1.) Slovní zásoba: 

Prohlédni si následující obrázky nábytku. Názvy nábytku se nauč.  

Nahrávka s jejich výslovností bude poslána na e-mail. 

               
      A CHEST OF DRAWERS                      A POSTER                 A BEDSIDE TABLE                      A MIRROR 

              = KOMODA                                  = PLAKÁT                 = NOČNÍ STOLEK                        = ZRCADLO 

 

      
              A BOOKSHELF                                             A CARPET 

       = POLIČKA NA KNIHY                                      = KOBEREC 

                                                                                                                                                            A DESK 

                                                                                                                                          = STŮL (PRACOVNÍ) 

 

2.) Slovní zásoba: 

Přepiš si do slovníčku slovíčka z pracovního sešitu str. 83/5A My room + Prepositions.  

 

3.) Učebnice str. 52: 

cv. 1A – prohlédni si Ravi Gupta’s bedroom. Kromě výše uvedeného nábytku si projdi slovní zásobu 

z obrázku, kterou jsme se již učili (a bed, a wardrobe, …). Do školního sešitu si opiš věty 1-6 a doplň do 

nich vhodný kus nábytku. Nezapomeň na člen THE. První větu uvádím jako příklad. 

1. The clock is on the bedside table.  

2. The skateboard is in _____________. 

3. The football is on ____________. 

4. The books are on ___________. 

5. The comics and magazines are on ___________. 

6. The robot is on __________.  

cv. 2A – přečti si krátký text, ve kterém Ravi vypráví o svém bedroom. Zkus si sám/sama pro sebe ústně 

odpovědět na otázku Who is Robby? – na online hodině si to povíme.  

 

 



4.) Pracovní sešit str. 42: 

cv. 1 – prohlédni si Hannah’s bedroom. Každé číslo na obrázku odkazuje na nějaký nábytek nebo věc 

v pokoji. Napiš, na co čísla odkazují. Použij slova z šedého boxu.  

 

cv. 2 – vyhledej dalších sedm slov  

 

5.) My bedroom + školní sešit: 

Prohlédni si obrázek pokoje a anglicky odpověz na otázky 1-8 do školního sešitu. 

 

1. What furniture (=nábytek) is in the bedroom? 

2. Where is the computer? 

3. How many books are there on the bookshelf? 

4. What’s on the bedside table? 

5. What’s the colour of the rug? 

6. Is there a mirror in the bedroom? 

7. What musical instrument is next to the box? 

8. What toys are there in the bedroom?  


