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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 vybavení a pokojů v domě. 

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

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. Uč. 54/5 – 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. P. S. 45/3 – 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 tvar slovesa „být.“ Dej pozor u čísel 5 a 7. 

 

4. P. S 45/4 – 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. Můžeš napsat i nějakou činnost, která není uvedena. Je to na tobě.:) 

 

5. Uč. 55/7 - DOBROVOLNÝ ÚKOL PRO ŠIKULKY  

Kreslení pokojů, nábytku a vybavení do plánu bytu bývalo vždy oblíbenou činností žáků. 

Bohužel to nemůžeme tento rok udělat společně, ale bylo by pěkné, kdybyste někteří tento 

úkol splnili samostatně. Máte na to spoustu dní. Překreslete si plán na čistý papír a 

postupně podle popisu označte nejdřív pokoje a potom věci v jednotlivých pokojích. Až se 

vrátíme do školy, ráda si vaše výtvory prohlédnu a poslechnu si, jak je popisujete. 

 

A ještě písnička na procvičení všech 8 předložek. Určitě si ji pusťte. 

 

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

Na QUIZLET je přidaná další sada na procvičování – lekce 5B Our house. Zkuste to.:) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fm9-4zCiQng
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Uč. 54/5 

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. 

 

P. S. 45/3 

2   are           3   is           4   is           5   isn´t           6   is           7   isn´t           8  are 

 

 

  

 

 

 


