
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  

 

1.) Učebnice str. 55: 

K následujícím cvičením budeš potřebovat plánek bytu, který si dostal/a ve škole.  

 

cv. 7A – přečti si text „FLAT TO LET“, ve kterém je popisován byt k pronájmu. Do plánku napiš, jaké 

místnosti písmena A-E označují. 

 

cv. 7B – text si přečti ještě jednou a nakresli do plánku nábytek a další věci, které text zmiňuje. Nábytek 

v plánku popiš. 

  

2.) My house - projekt: 

Na papír A3, který si dostal/a ve škole zpracuješ projekt domu/bytu, ve kterém bydlíš ty. Níže uvádím 

body, které ve svém projektu obsáhneš: 

 Orientace papíru je na tobě. Je tedy jedno, zdali bude papír na šířku nebo na výšku.  

 Nadpis – MY HOUSE/MY FLAT (podle toho, zdali bydlíš v domě nebo v bytě). Nadpis bude barevně. 

 Obrázek tvého domu/bytu – v obrázku rozděl jednotlivé místnosti a nakresli nábytek, který se 

v pokojích nachází. Obrázek může být nakreslen zpředu nebo z pohledu shora. Zde uvádím příklad 

každé možnosti: 

     
 

 Popis – vyber si jednu místnost a popiš jednotlivý nábytek a věci, které se v místnosti nacházejí. 

Popisuj přímo do obrázku do dané místnosti.   

 Popis – vyber si jednu místnost. Pod obrázek domu/bytu napiš její název a alespoň 5 vět, ve kterých 

tuto místnost popíšeš. Použij vazbu There is / There are. Zde uvádím příklad: 

OUR LIVING ROOM  

There is an orange sofa and armchair.  

There is a white chest of drawers 

between the sofa and the armchair. 

There is a bedside table next to the 

armchair. There is a lamp on the 

bedside table. There are books on the 

Bookshelf. There is a clock and a picture 

on the wall. There is an orange carpet.  

 

 



3.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 84/5C Our town + places in a town. Tato slovíčka 

se také nauč, jak se vrátíš do školy, napíšeme si z nich test.  

 

Projekt dones hotový do školy v PONDĚLÍ 17. 5.  
 

 


