
4_anglický jazyk_5_5A Můj pokoj 

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

jednoduchých větách. Proto se nejdřív znovu vyzkoušejte ze slovíček nebo poproste 

někoho, ať vás vyzkouší. Pusťte si i poslech na str. 52, na který jsem vám poslala odkaz.         

A nyní s chutí do nových úkolů. 

1. Uč. 53/3b - 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. Uč. 53/4a Podívej se na obrázek pokoje Amy na str. 52 a utvoř jednoduché věty, ve 

kterých napíšeš, kde se určité věci nacházejí. Do sešitu English nejdřív opiš první 3 věty a 

ostatní zkus napsat sám. Potom si je zkontroluj podle řešení.                            

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. 

3. V posledním úkolu z učebnice si zkusíš, 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 

53/5a      ● 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 knížka – book – je č. 1 a mobilní telefon – mobile phone – je č. 5. Ostatní 

zkus sám a pak se podívej na řešení. 

4. P. S. 43/7  Text si přečti několikrát, určitě zjistíš, kde které dítě bydlí. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWhzTtQhEV4
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Uč. 53/4a 

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 bed is opposite the chest of drawers. 

8. The bag is in the wardrobe. 

Uč. 53/5a – 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 

P. S. 43/7 

1 Anna                  4 Tony 

2 Ben                     5 John 

3 Alison                 6 Kenny 

Procvičovat si nadále můžete na vašem CD-ROMu nebo na QUIZLET. Taky si pouštějte 

písničky. A když se díváte na anglický nebo americký film a máte možnost si ho pustit 

v původním znění, využijte toho.                                                       


