
ANGLICKÝ JAZYK  5. A 

5. LEKCE PLACES (MÍSTA) – 5A My room (Můj pokoj) 

Většinu nové slovní zásoby lekce 5A My room (Můj pokoj) jsme se učili už 
minulý rok, takže mnoho slovíček si určitě budeš pamatovat. Opakování je 

matka moudrosti.                                                                                                                                         

1. PS str. 76 – 5A My room (Můj pokoj) 
a) Do sešitu Vocabulary si na novou prázdnou dvojstránku napiš nadpis 5A 

My room – Můj pokoj. 
b) Na levou stranu dvojstránky si opiš z PS všechna slovíčka bed, bedside 

table, behind, between, box, …, rug, teddy bear, under, wardrobe pod 

sebe i s výslovností a českým významem (tak jak jsme zvyklí). 
c) Na pravou stranu dvojstránky si procvič psaní anglického tvaru každého 

slovíčka aspoň 3x (na odpovídajícím řádku vpravo jak jsme zvyklí). 
d) Připiš si ke slovíčkům ještě jedno, které není v PS, ale v učebnici ho máme. 

bookshelf  /bukšelf/  polička  
 

2. Učebnice str. 52, cv. 1 
a) Dobře si prohlédni obrázek. Jsou zde napsaná slovíčka, která sis zapsal do 

sešitu Vocabulary. S pomocí slovníčku je postupně všechna vyslov a 
zopakuj aspoň 3x. Pokus se je zapamatovat. Určitě to zvládneš!  

b) Popros někoho z rodiny (starší sourozence, maminku, tatínka nebo 
někoho kdo má čas), aby tě z nich vyzkoušel. Nezapomeň se pochválit za 

dobře vykonanou práci! 
 

3. PS str. 42 
- cv. 1 Opět si procvič psaní slovíček. 
- cv. 2 Pokus se doplnit do bublin chybějící slova. 
- cv. 3, 4 dobrovolné úkoly pro pilné včeličky 

 
4. Učebnice str. 52, cv. 2 

- Přečti si, jak Amy popisuje svůj pokojík. Potom text zkus přeložit do 
češtiny (ústně). Nezapomeň se opět povzbudit a zařvi YES! 

-  

5. Dobrovolný úkol pro všechny chytrolíny, pilné včeličky a ty, které zkrátka 
angličtina baví – Procvičujte na anglických stránkách: 
- www.quizlet.com (Zdarma se můžeš přihlásit přes google účet nebo 

pomocí mailové adresy a hesla, najdi si třídu 5AB a procvičuj.) 
- www.umimeanglicky.cz  
- https://agendaweb.org/  

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

