
5_anglický jazyk_5_Lekce 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. 

1. P. S. 76 – 77 – Zapiš si slovíčka. Určitě si jich hodně pamatuješ ze 4. třídy, přesto si je 

napiš všechna. Do sešitu Vocabulary na novou dvoustranu napiš nadpis  

5 B       Our house      Náš dům 

Nepiš všechna slovíčka najednou, vždy jen pár, ty si pak procvič, jak jsi zvyklý. 

2. uč. 54 - 55 – Na následujícím odkazu je výslovnost slovíček a jejich užití ve větách podle 

poslechů v učebnici. Tento poslech si rozděl na několik částí do více dnů.    

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

a) poslech uč. 54/1 - Opakuj modře napsaná slova v textu v šedém rámečku, kde Amy 

popisuje jejich dům. Toto si pusť a opakuj slovíčka nejméně 3x.    

b) poslech uč. 54/2a - 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 nejméně jednou pusť. Zkus přeložit celý text, zkontroluj na 2. straně.    

c) poslech uč. 55/6a – Podívej se na obrázky, poslouchej a opakuj slovíčka opět nejméně 3x. 

Ukazuj si přitom na příslušný obrázek. 

3. Ověř si, jak umíš slovíčka ústně. Pojmenuj anglicky pokoje a jejich vybavení v domě 

Amy, který je nakreslený v učebnici na str. 54. 

4. P. S. 44/1 – Ověř si, jak umíš slovíčka písemně. Pod čísly 1 – 7 jsou pokoje a místa, pod 

čísly 8 – 18 je nábytek a vybavení. Potom si to zkontroluj podle řešení na 2. straně.  

Znalost všech slovíček je základem pro tvoření vět a pro popis tvého pokoje a vašeho domu. 

To je cílem těchto dvou lekcí 5A a 5B. Nepodceňuj domácí přípravu, snaž se opravdu naučit 

dobře všechna slovíčka. Procvičovat si je můžeš i na QUIZLET, posílám znovu odkaz. 

https://quizlet.com/join/4RM5J64gf 
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5_anglický jazyk_5_řešení 

1. uč. str. 54 – 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. Můj bratr je v jídelně. Naši rodiče jsou v kuchyni. 

Můj pes Rex je v předsíni. 

V patře jsou tři ložnice a tam je také koupelna. 

Venku je zahrada a garáž. 

2. P. S. 44/1 

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 television 

15 door/rug 

16 table 

17 chair 

18 window/curtains 

  

 


