
ANGLICKÝ JAZYK  5. A 

5_anglický jazyk_5_5B Náš dům  

Milí páťáci, věřím, že jste se poctivě naučili slovíčka z lekce 5A My room a umíte 

také používat správně předložky. K jejich procvičení si najděte na YouTube 

videa. Stačí napsat Prepositions of place a objevíte spoustu videí, kde jsou 

používány předložky i ve větách u obrázků. Nezapomeňte všechno opakovat a 
vyslovovat nahlas. 

Takže si lekci 5A ještě zopakujte a pak se s chutí pusťte do nové lekce 5B Our 

House (Náš dům). Pojďte na to! Držím pěsti! 

1. PS str. 76 – 77 

Nejdříve si zapiš slovíčka. Určitě si jich hodně pamatuješ ze 4. třídy, 
přesto si je znovu všechna napiš. Do sešitu Vocabulary na novou 
dvoustranu napiš nadpis 5B Our house Náš dům. Pokračuj vlevo. 
(Nepiš všechna slovíčka najednou, vždy jen pár, ty si pak procvič ústně a 
písemně do sešitu Vocabulary vpravo, jak jsme zvyklí.) 
 
Na následujícím odkazu je výslovnost slovíček a jejich užití ve větách 
podle poslechů v učebnici str. 54 – 55. Tento poslech si rozděl na několik 
částí a do více dnů. 

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

2. Učebnice str. 54 - 55 

a) poslech cv. 1 

      Opakuj modře napsaná slova v textu v šedém rámečku. 
 Toto si pusť a opakuj aspoň 3x.               

b) poslech cv. 2a  

Amy čte celý text v šedém rámečku. Očima sleduj text a pozorně 
poslouchej. Potom si vrať poslech na začátek a zkus potichu číst 
zároveň s Amy. Při třetím poslechu zastavuj po jednotlivých větách a 
věty opakuj. Potom přečti celý text nahlas a pro kontrolu si ho ještě 
jednou pusť. Zkus přeložit celý text do češtiny. Svůj překlad si 
zkontroluj v ŘEŠENÍ. 

c) poslech cv. 6a 

Podívej se na obrázky, poslouchej a opakuj slovíčka opět nejméně 3x a 
ukazuj si přitom na příslušný obrázek. 
 

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


3. Učebnice str. 54, cv. 3 

Ověř si, jak umíš slovíčka ústně. Na obrázku je dům Amy. Pojmenuj 

anglicky pokoje a jejich vybavení. 

4. PS str. 44, cv. 1 

Ověř si, jak umíš slovíčka písemně. Pod čísly 1 – 7 jsou pokoje a místa, 

pod čísly 8 – 18 nábytek a vybavení. Popiš obrázek podle čísel a svoji práci 
si zkontroluj podle ŘEŠENÍ.  
 

Nezapomeň se pochválit za dobře vykonanou práci. Máš to bez chyby? 
Jsi borec! Zakřič YES! 

 

ŘEŠENÍ 

1. Učebnice str. 54, cv. 1 – překlad textu v šedém rámečku 
V přízemí, tam je předsíň, obývací pokoj, jídelna, kuchyň a záchod. Tam 
není sklep. Jídelna je vedle kuchyně. Záchod je pod schody. 
Na tomto obrázku jsem já v mé ložnici (mém pokoji). Můj bratr je 
v jídelně. Naši rodiče jsou v kuchyni. Můj pes Rex je v předsíni. 
V patře jsou tři ložnice (pokoje) a tam je také koupelna. 
Venku je zahrada a garáž. 

2. PS str. 44, cv. 1 
2   bathroom 

3   living room 

4   hall 

5   kitchen 

6   dining room 

7   garden 

8   desk 

9   wardrobe 

10 shower 

11 chest of drawers 

12 bed 

13 phone/telephone 

14 TV/television 

15 rug 

16 table 

17 chair 

18 curtains 


