
3_anglický jazyk_5_5.lekce_5A Můj pokoj 

Tento týden se společně pustíme do 5. lekce, která navazuje na učivo 4. ročníku, takže 

mnohá slovíčka si určitě budete pamatovat. Přesto si nejdříve zapíšeme všechna slovíčka. 

1. Do sešitu VOCABULARY si na novou dvoustranu napiš nadpis                                                                        

5A       MY ROOM       MŮJ POKOJ 

 

Podle P. S. str. 76 si z lekce 5A nejdříve vypiš pod sebe slovíčka                                                             

bed, bedside table, box, carpet, chair, chest of drawers, desk, lamp, mirror, place, 

poster, rug, teddy bear, wardrobe                                                                                            

i s výslovností a českým významem, postupně je procvičuj tak, jak jsi zvyklý. 

 

2. V učebnici na str. 52 cv. 1 jsou tato slovíčka napsaná u obrázků. S pomocí 

slovníčku je všechny postupně vyslov, každé zopakuj nejméně 3x.                                                       

(č. 12 bookshelf /bukšelf/ polička – není v P. S., připiš do sešitu Vocabulary) 

 

3. P. S. 42/1, 2 – Zde si procvičíš psaní slovíček podle zadání. 

 

4.  Do sešitu VOCABULARY si na novou dvoustranu napiš nadpis 

PREPOSITIONS - PŘEDLOŽKY 

 

Podle P. S. str. 76 si z lekce 5A napiš pod sebe předložky                                                             

behind, between, in, in front of, next to, on, opposite, under                                            

i s výslovností a českým významem, opět procvičuj tak, jak jsi zvyklý. Většinu 

znáš ze 4. třídy, procvičovali jsme je ukazováním rukama a těla. Zkus si to.:) 

V učebnici na str. 52 cv. 3a máš předložky názorně ukázané na poloze balónku. 

 

5. Uč. 52/2 - Přečti si, jak Amy popisuje svůj pokoj. Text zkus přeložit.  

Udělej každý den jen třeba jen 1 úkol. Máš na to celý týden. Určitě to zvládneš.:) 

ÚKOLY NAVÍC – DOBROVOLNÉ: P. S. 42/3 – osmisměrka 

Kdo má možnost, vytvoř si účet na www.quizlet.com – je to zdarma, přihlásit se můžeš přes 

google účet nebo pomocí tvé mailové adresy a hesla. Najdi si třídu 5AB a procvičuj. 

Na YouTube si napiš CHIT CHAT PÍSNIČKY, pusť si a zazpívej některé z 3. a 4. třídy. Další 

písnička ze 4. třídy byla 4 SEASONS – SPRINGTIME IS WARM. Taky si ji připomeň. 

Stránky na další procvičování angličtiny: www.umimeanglicky.cz, https://agendaweb.org/ 

 

http://www.umimeanglicky.cz/
https://agendaweb.org/


3_anglický jazyk_5_řešení 

P. S. 42/1 

1 a wardrobe        5 a rug 

2 a mirror              6 a chair 

3 a lamp                 7 a desk 

4 a bed                   8 a chest of drawers 

P. S. 42/2 

2. chair, 3. rug, 4. teddy bear, 5. bed, 6. CD player, 7. poster 

Uč. 52/2 

Překlad textu: 

Já mám psací stůl v mém pokoji. Dělám si tam DÚ. Můj CD přehrávač je na psacím 

stole. Mám plakáty oblíbených zpěváků a filmů na stěně. 

Můj plyšový medvídek je na posteli. Jeho jméno je Edward a je velmi starý teď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


