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4_anglický jazyk_5_5A Můj pokoj 

 

Milí páťáci, úkolem tohoto týdne je procvičit si slovní zásobu lekce 5A a 

předložky na jednoduchých větách. Pojď na to! 

                                                                                                                                                                         
Vyzkoušej se znovu ze slovíček nebo popros někoho z rodiny (starší sourozence, 
maminku, tatínka nebo někoho kdo má čas), aby tě z nich vyzkoušel. 
Nezapomeň se pochválit, jestliže sis zapamatoval většinu slovíček! Zařvi YES! 

Pusť si znovu poslechy ze str. 52 – https://youtu.be/nB-AS2CaxPs . Rozumíš 
všemu, co slyšíš? Výborně! Máš pochvalu! 

A teď se s chutí pusť do nových úkolů.  

1. Učebnice str. 53, cv. 3b 
Podívej se na obrázky a nahlas odpověz na otázku Kde je Edward? 
 
Where is Edward? 
1.He´s under the bed. 

2.He´s in front of the chest of drawers. 

3.He´s in the wardrobe. 

4.He´s behind the CD player. 

5.He´s between the CDs and the books. 

6.He´s next to the mobile phone. 

7.He´s opposite the radio. 

 
2. Učebnice str. 53, cv. 4a 

Podívej se na obrázek pokoje Amy na str. 52 a utvoř jednoduché věty, ve 

kterých napíšeš, kde se určité věci nacházejí.  
Do sešitu English si nejdříve opiš tyto první 3 věty a ostatní zkus už sám. 
 

1 The magazines are on the bed. 

2 The chair is in front of the desk. 

3 The bedside table is between the bed and the desk. 

 

Ostatní věty si zkontroluj podle ŘEŠENÍ. Nezapomeň se za dobře vykonanou 
práci pochválit!  

 

https://youtu.be/nB-AS2CaxPs


3. Učebnice str. 53, cv. 5a 
V tomto úkolu si vyzkoušej, jak porozumíš poslechu. Můžeš si ho pustit 
víckrát, zastavovat ho, vracet podle toho, jak budeš potřebovat. Pomůže ti i 
přepis prvních dvou rozhovorů. Úkolem je zjistit, pod kterým číslem se 
ukrývají věci napsané v nabídce. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWhzTtQhEV4  

 

- Where´s my book? 

- It´s on the desk behind the computer. 

- Where´s my mobile phone? 

- It´s here under the chair. 

Teď už víš, že book (knížka) je č. 1 a mobile phone (mobil) je č. 5. Ostatní zkus 

sám a pak se mrkni na ŘEŠENÍ. Nezapomeň se opět pochválit! 

4. PS str. 43, cv. 7 – dobrovolný úkol pro chytrolíny, pilné včelky nebo pro ty, 
které angličtina baví 

 

ŘEŠENÍ 

Učebnice str. 53, cv. 4a 

4 The lamp is on the bedside table. 

5 The desk is next to the bedside table. 

6 The spider is under the bookshelf. 

7 The bed is opposite the wardrobe/the chest of drawers. 

8 The bag is in the wardrobe. 

Učebnice str. 53, cv 5a – pokračování poslechu 

- Where´s my pen? 

- It´s on the desk in front of the computer. 

- Where´s my watch? 

- Look! It´s in the desk drawer. 

- Where´s my Kaiser Chiefs CD? 

- It´s there, next to the window.  

- Oh, no! Where´s my bag? 

- Here it is. It´s behind the door. 

- Where´s my umbrella? 

- Over there, on the chair. 

pen – 4, watch – 3, CD – 2, bag – 7, umbrella – 6  

https://www.youtube.com/watch?v=SWhzTtQhEV4

