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6_anglický jazyk_5_5B Náš dům  

Milí páťáci, tento týden uplatníte znalost slovíček z lekcí 5A a 5B. Budete je 

společně s předložkami používat ve větách, procvičíte si je při popisování pokojů 
v domě a jejich vybavení. Pojďte na to! Držím pěsti! 

 

1. Do sešitu English si napiš nadpis There is / There are a pod to opiš tento 

text v rámečku. 

 

 

      There is  používáme při popisu jedné místnosti nebo jedné části domu. 

Př. There is a bathroom downstairs. 

      There is a Tv in the living room. 

      There are  používáme při popisu více místností nebo více částí domu. 

Př. There are four rooms upstairs. 

      There are three bedrooms in the house. 

    

 
2. Učebnice str. 54, cv. 5 

Podle obrázku domu Amy doplň věty 5 – 10 a přepiš je do sešitu English. 

Každou větu začni There´s (zkrácený tvar There is) nebo There are. 

  

3. PS str. 45, cv. 3 

Přečti si popis tohoto neobvyklého bydlení, kde jsou všechny pokoje a 
jejich vybavení v jediné místnosti. Prohlédni si obrázek a ukazuj na věci, o 
kterých se píše v textu. Potom podle zadání doplň správný tvar slovesa 

„být“. Dej pozor u čísel 5 a 7! 
 



4. PS str. 45, cv. 4 

V tomto úkolu je napsáno 8 aktivit, které se doma běžně dělávají. Napiš, 
ve kterém pokoji je obvykle děláváš ty. Číslo 2 si můžeš změnit na watch 

Tv a číslo 4 na read books. 

 

5. Učebnice str. 55 – 56 / PS str. 44 

OUR HOUSE / OUR FLAT  

Podle učebnice nebo pracovního sešitu si na výkres A3 nebo A4 překresli 
plán vašeho domu nebo bytu. Postupně označ a popiš nejdříve pokoje a 
potom věci v jednotlivých pokojích. Nakonec svůj obrázek hezky barevně 
dokresli. Až se vrátíme do školy, ráda si vaše výtvory prohlédnu a 
poslechnu si, jak je popisujete. S chutí do toho! Všichni to určitě 
zvládnete! 

 

A nakonec pro povzbuzení a dobrou náladu písnička na procvičení 
předložek. Určitě si ji pusťte! 
https://www.youtube.com/watch?v=fm9-4zCiQng 

 

 

ŘEŠENÍ 

1. Učebnice str. 54, cv. 5  
5   There´s a toilet under the stairs. 

6   There are two people in the kitchen. 

7   There ´s one person in the dining room. 

8   There´s a computer in the dining room. 

9   There´s a car in the garage. 

10 There are two bikes in the garden. 

 

2. PS str. 45, cv. 3 
2   are                                            
3   is                                              
4   is   
5   isn´t 
6   is 
7   isn´t 
8   are                                             

https://www.youtube.com/watch?v=fm9-4zCiQng

